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Dit werkje wordt door de Redactie van het Maand-

schrift „Sint-Antonius” uitgegeven ten voordeele van de

bijna geheel verwoeste Nederlandsche Missie der Eerw.

Paters Franciscanen in Zuid-Chan-si (China).
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Een woord vooraf.

1^1 r-Wn eeds in het begin der Juli-onlusten zag Z. D.

H. \V. Mgr. Hofman zich genoodzaakt, van uit

zijne residentie Lou-ngan-fou naar Ngan-keou te

ifd
' vluchten

;
spoedig daarop was voor hem ook Ngan-

keou niet meer veilig en begaf hij zich naar

Tien-kia-king (prov. Honan), waar hij door brief-

wisseling met eenige missionarissen op de hoogte bleef

van Zuid-Chan-si’s toestand. Nadat de rust eenigerniate

was hersteld, zag Mgr. van zijn oorspronkelijk plan af,

om deze belangrijke gegevens in zijne archieven te be-

waren. De verspreiding van zooveel wetenswaardigs kon

zijn nut hebben, de machtige tusschenkomst van Gods

lieve Heiligen mocht niet worden verzwegen.

Wij kunnen dit besluit van onzen geliefden Bisschop

niet genoeg toejuichen. Immers, met welk verlangen

werd tot voor enkele maanden naar elk nieuws uit China

omgezien
;
met welk eene gretigheid werden ze ver-

slonden, die weinige regels, welke ons in kernachtige,

ongebloemde taai zooveel vertelden
;
wat deed het ons

goed te zien, aan anderen mede te kunnen deelen: „toen,

of toen leefden ze nog” ! Zij leefden nog, ja, maar in

welk een toestand.^ Midden in ’t gevaar, omringd van

’t meest verdierlijkte, moordzieke gepeupel. Terwijl

rondom hem kerken, huizen, ja gansche dorpen in
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vlammen opgingen en duizend handen- zich smeekend

tot hem verhieven, gaf ons de wakkere missionaris van

hetgeen hij hoorde en zag ’t beknopte weer : de ruwe

schets van China’s jongste martelaarshistorie.

Is ’t wonder, dat ons oog getrokken werd door elk,

zelfs door het kleinste bericht ? dat men zich afvroeg,

neen niet durfde vragen ; hoe zullen thans de zaken

staan ? leeft de schrijver nog ? En gejaagd werd een

volgenden morgen de rubriek Azië weer opgezocht

;

komen wilde men tot een geheel, men wilde, voor zoo-

ver het kon, medeleven met de strijders, men wilde

een overzicht, al werd de uitslag ook gevreesd. — Tot

het geven van zulk een overzicht over de Missie van

Zuid-Chan-si, waar twee en twintig Hollandsche Min-

derbroeders zoo bange dagen hebben doorgebracht, zijn

wij thans door Mgr. Hofman in staat gesteld. Of wij

werkelijk mochten geraken tot die eenheid, welke hier

verlangd werd en die door ons werd beoogd : Wij

hebben het onze beproefd. Zeker zouden wij niet zijn

geslaagd, zonder de tusschenkomst van P. Placidus

Slijkerman, die, eveneens naar Honan gevlucht, de wel-

willendheid had de brieven met eenige interressante

aanteekeningen te verrijken.

Deze brieven, welke wij van eene vluchtige schets

over Chan-si, haar volk en Missiën, deden voorafgaan,

loopen van lO Juli tot I2 October en omvatten de

heetste dagen van den strijd. De chronologische orde

werd door ons geobserveerd hoofdzakelijk met betrek-

king tot Ma-tchang, het brandpunt der vervolging, het

befaamde groote christendorp, waar de Hoogeerw. Pater

O. Timmer, Pro-Vicaris der Missie, zich met eenigen zijner

medebroeders wist staande te houden en dat min

•of meer in verbinding bleef met andere versterkte plaatsen.
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De brieven omwerken was hunne'waarde verminderen

;

wij brachten dan ook geen andere toelichtingen bij, dan

die, welke onontbeerlijk schenen en maakten ruimschoots

gebruik van alles, wat de belangstelling van den lezer kon

opwekken. Verdere bespreking is hier overbodig, ’t Zijn

feiten, die slechts vragen naar de pen van een Wiseman,

om te worden omgezet in een Fabiola.

Wat nu Z. D. Hoogwaardigheid mag hebben be-

wogen om zulke intieme bescheiden het licht te doen

zien, en wat ons mag hebben aangespoord eenige vrije

uren voor dezen arbeid af te zonderen ^ Geen ander

doel voorzeker kon, naast het genoemde, dat van Mgr.,

geen ander ook het onze zijn, dan op deze wijze eenige

tegemoetkoming te verschaffen voor onze zwaar be-

proefde Missie van Zuid-Chan-si. Veel, ontzaglijk veel

is er vernield, ruim twee derde van hetgeen de Missie

bezat ging in vlammen op, werd geroofd of vernield

en slechts bij benadering kan het getal vermoorde

christenen •— men spreekt van 30CO — worden opge-

geven. Maar, God zij gedankt! ligt de wijngaard ook

ten gronde, de arbeiders zijn gespaard; noeste vlijt,

door milde hand, gesteund kan veel herstellen, zal weer

oprichten, wat vertreden is. Moge deze arbeid dan iets

bijdragen tot leniging in den nood van duizenden hulp-

behoevende christenen, dit is de oprechte wensch van

Den Bewerker.
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I.

Zuid-Chan=-si.

bibliothèoüf
Dij

y «S. SACREMt-.T
SASSENGS

provincie Chan-si wordt niet ten onrechte

beschouwd als de bakermat van het sfroote

Chineesche rijk. Wel is het moeilijk de Chineezen

^ als „rechtstreeks afstammende van de góden”,

\
in hunne eerste ontwikkeling te volgen

;
doch

welken sterveling men, met voorbijzien van zulke

hooge afkomst, ook als grondlegger en eersten keizer

van China aanneemt, hetzij Hoangti, hetzij Yao, ofeen

ander, immer vindt men Chan-si als punt van uitgang, (i)

Chan-si wordt in het Noorden afgescheiden van Mon-
golië door den Grooten Chineeschen muur, grenst ten

Oosten aan de provincie Pe-tche-ly en Honan en vindt

in het Zuiden naast Honan en in het Westen naast

Chen-si eene natuurlijke grensscheiding in de Hoang-ho

(Gele Rivier). Deze provdncie heeft haar naam ontleend

aan hare bergen. Chan-si (Westgebergte) heeft nagenoeg

over geheel hare uitgestrektheid een bergachtig terrein

en onder hare bergen telt zij er vele, die zich tot eene

verbazende hoogte verheffen, „vooral de bergen van

(1) Hierover gaven 'wii een meer breedvoerige beschouwing in ^China
en de Minderbroeders. Hst. I. Zie Sint-Antonins' Maandschrift. 1901. pag. 113 en v.v.
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Hous-schan, ten Oosten van Hous-acheou, overtreffen

alle andere; maar ook die, welke gelegen zijn tusschen

de Hoang-ho en de Fen-ho, bereiken nog eene aanzien-

lijke hoogte. Naar de berekening van Von Richts-Hofen,

zouden de eerste eene hoogte hebben van 7000—8000

voet, de laatste op sommige plaatsen 6000—7000”. (i)

Ook in verschillende andere streken treft mien er aan,

die voor deze niet behoeven onder te doen.

Slechts in het Zuid-Oostelijk gedeelte van het

vicariaat t. w. in de vallei van de Fen-ho en nog meer

Zuidwaarts, nabij Pou-tcheou-fou, vindt men uitgestrekte

vlakten, waarvan de eerst aangeduide wel het meest

vruchtbaar zijn.

Rivieren en riviertjes zijn er in menigte, doch geen

enkele is bevaarbaar en verschillende staan zelfs een

goed gedeelte van het jaar droog; „alleen de Fen-ho

zou bevaarbaar kunnen gemaakt worden, doch niemand”,

zegt P. O. Timmer t. a. p., „die de hand aan het werk

slaat”.

De temperatuur is er nog al gematigd; menigeen

werd er oud, ware het niet, dat de typhuskoortsen hem
reeds vroegtijdig ten grave sleepten; want ’t is deze

inheemsche ziekte vooral, die, zoowel bij inboorling als

vreemdeling, talrijke offers eischt. Deze plaag, want

’t is er een, wordt evenwel gedeeltelijk vergoed door

de betrekkelijke vruchtbaarheid van den bodem, die,

over ’t algemeen, vrij wel in de behoeften voorziet;

valt de oogst tweemaal per jaar mee, dan is er weelde,

doch hij hoeft juist geen tweemaal tegen te vallen om
gebrek te doen ontstaan.

Vraagt men ons naar het geestelijk arbeidsveld,

(1) Description de la partie occidentale da Chan-si Méridional par Ie Tres
Rév. Père 0. Timmer; Zie Le Mbisioni Francescane, 1S9‘2, pag. 720 en v.v.
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dan klinkt het kort en bondig, doch overigens onnoodig“

antwoord, dat Zuid-Chan-si, zooals geheel China, het

rijk is van Satan.

De grond vraagt er den missionaris arbeid, vraagt

veel arbeid; de vruchten, die er worden geplukt, zijn

wrange, zijn echt Chineesche vruchten; in tranen, zweet

en bloed moet er worden gezaaid voor een matigen

oogst. Xeen, men hoort een missionaris maar zelden

met grooten ophef over zijn China en zijn Chineezen

spreken; en zoo hij al enthousiast wordt, dan is zijn

enthousiasme dat der moeder, sprekende over haar kind,

in smarten gebaard, onder veel kommer, zorgen en

lijden groot gebracht. Daarbij is de Chinees nog een

wispelturig kind
;
vandaag zal hij knielen voor het kruis,

morgen vindt ge hem weer voor zijn p’ou-sa (afgod)

en altijd door vordert, ja, tergt hij het grootste geduld.

Doch het kind, dat de meeste zorgen vroeg en het

meest deed weenen, is dikwijls nog het meest bemind:

en in dien zin, en vooral in hoogeren christelijken zin,

zijn ook de Chineezen den missionaris dierbaar
;
is Zuid-'

Chan-si voor de 'onzen het schoonste land, zijn hare

bergen zelfs „dichterlijk”.

Over Chansi’s bevolking valt, met betrekking tot

het gansche Gele Ras, weinig bijzonders te zeggen; alleen

zouden wij hier kunnen opmerken, dat zij een soort

midden houdt tusschen de IMongoolsche en Tartaarsche

stammen van het Noorden en het Westen, en de meer

Zuidelijke Chineezen; hunne liefhebberij voor paardrijden

is aan hun half-Tartaarsche afkomst wellicht niet vreemd.

De nationale ondeugd is evenwel ook hier, en in niet

geringe mate, het opium-schuiven.

Het getal inwoners, hoewel door den hongersnood

van 1877— 1878 aanmerkelijk gedund, werd in 1900,.
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voor Zuid-Chan-si alleen, nog geraamd op een kleine

10.000.000, waarvan ongeveer lo.ooo christenen.

Wanneer en door wie aldaar het eerst de zaden des

Evangelies werden uitgestrooid, is moeilijk met zekerheid

te zeggen. Zeer zeker heeft in China, reeds vóór de

komst der Minderbroeders (i), eene christenheid — hetzij

als Nestorianisme, hetzij als Katholicisme, hetzij als een

vermenging van beide (2), — bestaan en zelfs gebloeid;

maar of Olopen en de zijnen van uit Si-ngnan-fou, in de

provincie Chan-si, ook zijn doorgedrongen tot in het

naburige Chen-si, hebben wij niet kunnen nagaan.

Naar alle waarschijnlijkheid waren de Minderbroe-

ders ook hier de grondleggers van het Katholiek geloof

en dagteekent de geloofsverkondiging in Chan-si van

de dynastie der Yuens (1260— 1368). Hoever het be-

keeringswerk zich op dit tijdstip aldaar heeft uitgestrekt,

weet men niet. Toen Sint Odoricus a Pordenone, o. f. m.

in de jaren 1328— 1330 van uit Peking over Chan-si,

(1) In het begin der lOe eenw werd een groot gedeelte van China over-
weldigd door de Gengiskaniden

;
nadat deze omstreeks het jaar 12-tó half

Azië en Europa te vuur en te zwaard hadden verwoest, trachtte Paus
InnocentiuH IV met deze -Tartaarsche horden in schikking te treden, hunne
hekeering mogelijk te maken en te bespoedigen. Verschillende klooster-
lingen uit de Orden der Franciscanen en der Dominicanen werden tot dat doel
als gezanten afgevaardigd. Naar den Groot-Khan (keizer) der Tartaren
werden gezonden de volgende Minderbroeders : in 1245. P. Joannes a Plano
Oarpino en gezellen, door Paus Innoc. IV: in 1253. P. Willem van Ruüs-
broeck en een metgezel, door koning Lodewyk IX: in 1278. P. Gerardus a
Prato en vier gezellen door Paus Nic. III; in 1289, P. Joannes a Monte
Corvino, door Paus Nic. IV. — P. J. a Monte Corvino in 1293 te Kambalick
•{Peking» aangekomen, kon in 130-0 getuigen, dat reeds 6000 heidenen door
hem waren bekeerd, welk getal zonder twüfel zou zijn aangegroeid tot 30,000,

had het hem niet ontbroken aan medehelpers. Ten uiterste ingenomen
met den voortgang van het Katholicisme in China, verhiefPausClemens V
Peking tot aartsbisdom en benoemde P. Joannes a Monte Corvino tot
China's eersten aartsbisschop, met zeven sutfragaan-bisschoppen. eveneens
uit onze Orde.

Deze heerlijke Missie bleef in bestendigen bloei tot op het einde van
de dynastie der Yuens (1260—1368): Mgr. A.Tavier (Peking, chap. V) schat
het getal bekeerlingen op 100,000. De groote vervolging, die dan uitbrak,
kon evenwel de Minderbroeders niet geheel verdi-^jven. In 14.)6. onder Paus
Callixtus III, was de zetel van Peking nog bezet door een Minderbroeder,
den zevenden opvolger van P. Joës a Monte Corvino ; in 1-579 werd dezelfde
zetel weer in ’t bezit genomen door Pater Petrus Alfaro. o. f. m. — Vgl,
China en de Mindei-brneders in het bekende Maandschrift.

(2) Vgl. China e)i de Minderbroeders. Hst. II. waar deze kwestie terloops
behandeld is.



Chen-si, Sse-tch’ouan en Tibet naar Europa terugkeerde,

heeft hij zich, te oordeelen naar zijne gewoonte van al

predikende te reizen, zeker korter of langer tijd in

Chan-si opgehouden; was hij er wellicht reeds vroeger

geweest tijdens zijn driejarig verblijf te Peking, doch

„zijne nederigheid” aldus Mgr. A. Favier „heeft hem in

zijn boek het verhaal van zijn eigen succes doen Ver-

zwijgen” (i); hij, de groote Apostel, die 20,000 hei-

denen bekeerde, zegt ons niets van zijn apostolischen

arbeid in Chan-si. Ook moet er, zooals genoemde

schrijver t. a. p. opmerkt, in 1543 nog eene vervolging

zijn uitgebroken tegen de christenen, die door de Min-

derbroeders waren bekeerd en dit waren christenen uit

Chantoung en Chan-si. Een Jood wist aan P. Ricci S. J.

ten jare 1603 over die vervolging, welke 60 jaar vroe-
^

ger had plaats gehad, te verhalen. P. Ricci stelde

aanstonds pogingen in het werk om de overgebleve-

nen op te sporen, doch zijn ijver stuitte af op het

wantrouwen der christenen, die den uitgezonden mis-

sionaris, een Chineesch priester, voor een spion hielden.

Sinds 1690 behoorde Chan-si met nog eenige an-

dere provinciën tot het Diocees Peking, alsdan onder

het bestuur der P. P. Jesuiten (2); in 1696 van Peking

gescheiden, maakte Chan-si met Chen-si onder het be-

stuur der Minderbroeders (3) een afzonderlijk vicariaat

uit tot 1762, toen de prov. Huquang er aan werd toe-

gevoegd; in 1833 werd Huquang er weer afgenomen

en bleven Chan-si en Chen-si vereenigd tot, in 1 843,

elk een eigen Vicarius Apostolicus kreeg (4).

(,1) Peking, chap. V.
(2) ..Eerst in 15S<j gelukte liet aan P. Kuggieri S. .J. vasten voet te ver-

krijgen in Canton en in lOOl wist P. Ricci S.'j. zich toegang te verschaf-
fen tot de hoofclstad Peking". KathoUsdier Misffion.^-Atk's von O. Werner. S. J.

(0) Le Missioni Francescane. lSu-2 pag. 4' >2.

(4) Ki<t/tolisd>er Missions- Afhs.

Etui Blik in Zuid-Chan-si. ’ 2
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Eindelijk, in 1890, werd Chan-si gesplitst in Noord-

en Zuid-Chan-si en het laatstgenoemde vicariaat toe-

j
vertrouwd aan de Hollandsche Minderbroeders. De
eerste bisschop van dit nieuwe vicariaat was de niet

minder bekwame als ijvervolle missionaris, Mgr. M. Poell,

die het evenwel slechts weinige maanden mocht be-

sturen
;

in Jan. 1891 bezw^eken aan de typhus, werd

hij in hetzelfde jaar opgevolgd door Mgr. J. Hofman
ep. tit. Telmessen, tot op heden de plaatselijke bisschop

van Zuid-Chan-si.

Z. D. Hoogwaardigheid mocht den troost smaken, zijn

apostolischen arbeid en dien zijner medebroeders te zien

bekroond met den steeds toenemenden bloei der Missie.

Hunne weldoende kracht mocht zelfs, door Gods be-

schikking, Zuid-Chan-si’s grenzen overschrijden om zich

aan andere provincies mede te deelen. Wij zien dit in

een brief, welken Mgr. in 1S94 schreef aan den Hoog-

eerw. Pater Aloysius da Parma, alsdan Generaal onzer

Orde. Na te hebben gemeld, hoe de missionarissen

steeds meer en meer veld winnen en hoe zelfs het

opiumrooken met vrucht wordt bestreden, bespreekt

Z. D. H. den staat der Missie en zegt: „Nooit

groeit het aantal geloovigen in gelijke verhouding jaar-

lijks aan met het getal der nieuw-gedoopten, en dit zal

ook nooit geschieden. De reden is deze: dat vele dui-

zenden mcnschen naar deze streken verhuisden en nog

verhuizen zullen en dit voornamelijk uit de provincie

Chan-tong, waar de Gele Rivier bijna telken jare ak-

kers en landerijen verwoest. Velen dier vluchtelingen

omhelzen onzen H. Godsdienst en keeren later naar

hunne haardsteden weer. Zoo beschikt het de godde-

lijke Voorzienigheid, dat de Godsdienst elders des te

spoediger wordt verspreid. Op die wijze das, neemt
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het aantal gcloovigen wel bij ons af, doch om in een

ander vicariaat aan te groeien” (i).

Deze goede gesteldheid was niet van voorbijgaan-

den aard
;
nog in 1S99, kon Mgr. denzelfden gunstigen

staat zijner Missie constateeren (2) en zelfs den 19 Mei

1900, toen reeds in verschillende vicariaten de onlusten

zich deden gevoelen, kon Mgr. Hofman nog schrijven,

dat bij hem alles rustig was, dat zijne iMissie bloeide.

Hoe spoedig, helaas, zou dit alles veranderd zijn.

Sedert dien tijd werd door den Hoogeerw. Pater Pro-

vinciaal niets meer over de Missie vernomen en kon hij

nog hopen, dat aan de Gele Rivier alles rustig was ge-

bleven, tot eindelijk den 14 Sept. 11 . het verpletterende

bericht aankwam, dat alles, alles was verwoest en de

missionarissen zich bereidden tot den marteldood. (3)

Deze brief was van den Hoogeerw. Pater Odoricus

Timmer, Pro-vicaris van Zuid-chan-si, verzonden uit Ma-

tchang, gedateerd 10 Juli 1900. Zoo luidde derhalve

het korte verslag op 10 Juli, doch men schreef reeds

14 Sept. en.... zouden we al martelaren hebben was

ons aller vraag. Uit deze onzekerheid verlosten ons

spoedig daarop de volgende inlichtingen, door den

Zeereerw. Pater Gr. Melis, Pastoor te Delft en Procu-

rator der Missie, ontvangen van zijne Excellentie den

iMinister van Buitenlandsche Zaken
:
„Hofman, bisschop,

naar Hoenan gegaan, hoogstwaarschijnlijk veilig; de

missionarissen in Chan-si gebleven
;
den 1 5 positie Ci-

guot (.^) gevaarlijk. Ik deed stappen te zijner bevrijding”.

Dit bericht was gezonden door den Nederlandschen

gezant in China, den Heer Knobel (4). — Eindelijk

(1) Lettera dalla Cina al Reverendüsvno Padre Generale. Luigi da Parma.
in Le ILissioni Francescane, 1S95. pag. 36, v.v.

(2) Sint-Francisciis. afl. -Jan.

(3) Zie Sint-Franciscxis. 19»>J pag. 316.

(i) A. p. pag. 31S.
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einde October, werden wij gerustgesteld door een

schrijven van den Weleerw. Pater Placidus Slijkerman (i).

Dit schrijven, gericht aan den Hoogeerw. Pater Prov.,

fr. Stephanus van de Biirgt, bevestigde het eerste be-

richt
;

de verwoesting had zich uitgestrekt over het

gansche vicariaat, maar God zij gedankt! de missiona-

rissen leefden nog, de Missie zou dus blijven bestaan.

Na deze korte uiteenzetting gaan wij thans meer

in bijzonderheden treden, om vervolgens over te gaan

tot de brieven, welke Mgr. Hofman in zijn ballingsoord

ontving.

(li A. p. pa;^'. 37(5. Deze bericlireii zijn wok in <le Katholieke dagbladen
opgenomen.
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Overzicht van de voornaamste standplaatsen

der missionarissen tijdens de heetste

dagen der vervolging.

Tien-kia-king (prov. N.-Honan): ^Igr. J. Hotman en

P. Placidus Slijkerman.

Kgan-keoit, lO u. ten O. van Lou-ngan-fou : P. Hilarion

van Dijk; Br. Bonifacius Timmer; de Chinee-

sche priester P. Raphaël-Kao.

Het gehucht ToiL-me^i-eid, district Tcheu-cheou-fou : P.

Theophilus Ouwens en P. Aemilianus van Uden.

Ma-tchang, gelegen op een dagreis afstands van de

Oostelijke grens der missie : P. Odoricus Tim-

mer, Pro-Vic.; P. Norbertus Janssens, Pastoor

dier plaats
;
P. Cassianus Pompe

;
P. Gerardus

van Elk; P. Aegidius Broekman; P. Christo-

phorus van Bussel; P. Sergius Schuurman (i);

de Chin. pr. P. Tien.

Sin-tcli oang, li a 2 u. ten Z. van Ma-tchang: P. Ephrem
Giesen.

Ha7i~lo-ien, (vier dagreizen ten W. van Ma-tchang)

(1) Onder Ma-tchang rekenen wij hier ook Kao-kia-tch'ang, een dorp in
de onraiddellyke nabijheid, op een kwartier afstands, liggend, dat, onder
leiding der twee laatstgenoemde missionarissen, de aanvallen op Ma-tchang
hielp afslaan. Dit dorp wordt door de missionarissen ook Hoogendorp ge-
noemd, een vertaling van 't Chineesche woord. Ook Xgan-iang. in dezelfde
buurt, doorstond het beleg tot het einde toe. Een half uur ten Noorden
ligt nog Tuen-lio-siën. de gewone standplaats van P. Aegidius Broekman,
waar een kerk ter eere van St. Antonius is gebouwd.
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gelegen in het district Hong-tong, westelijk ge-

deelte van het vicariaat, ook genoemd „de

Republiek”: P. Ivo van den Boer, Deken; P.

Arnoldus Lamb
;

P. Cajetanus van der Klein;

P. Marinus van der Kleij.

Kiang-tcheoii, later Fan-teoit, eveneens in „de republiek” :

P. Bertrandus Boerke.

Tchao-kia-ling, Christendorp, 8 u. ten N. van Ma-tchang,

Kerk van O. L. Vrouw, bedevaartsplaats, re-

sidentie van P. Theodorus : P. Theodorus Lee-

nen
;

P. Winfridus Groeneveld
;

P. Marcianus

Derks; de Chin. pr. P. Simon Tcheng.

Is nog sprake van „de Boerderij”, om de armoede

der bevolking en hare afgelegenheid aldus genoemd —
Missie van P. Cajetanus, grenzend aan hét vicariaat

Noord-Chan-si.

Het Noordwestelijk gedeelte van het Vicariaat,

(T’en-tsou-fou, Hong-tong, Kiang-tcheou) wordt door

de missionarissen „de Republiek” genoemd, om den

grooten afstand van de bisschoppelijke residentie.

Al deze plaatsen zijn door den dapperen weerstand

der christenen voor verwoesting gespaard gebleven, al

het overige ging geheel te niet.
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III.

Opkomst en spoedige verbreiding der vervolging.

inds verleden jaar”, aldus de Hoogeerw. P. Odo-

ricus, ,,was in Chan-tong onder de heidenen een

I
*ereeniging ontstaan, genaamd „De Broederschap

der groote zwaarden”
;
haar doel was, het Chris-

tendom uit te roeien. Hiertoe werden alle mid-

delen goed geoordeeld, alleen werd bepaald de

christenen niet gewelddadig te vermoorden
;
men wilde

ze van hun huizen, bezittingen enz. berooven, beletten,

dat hun iets verkocht werd, of dat iemand hen hielp,

om zoo de christenen óf wel tot afval van het eeloof te

dwingen, óf hen van ellende en gebrek te doen om-

komen. Door de geheele provincie Chan-tong werden

nu de christenen opgejaagd, beroofd, uitgeschud, en dit

onder oogluikende toelating van de mandarijnen, die

hiertoe bevel hadden van den onderkoning. Deze laatste

werd op aandringen van de Europeesche gezanten af-

gezet, maar kort daarna naar Chan-si overgeplaatst als

onderkoning. Dit voorspelde ons niets goeds. En in-

derdaad, terwijl de christenvervolging, waarmee haat

tegen alles, wat Europeaan is, gepaard ging, zich

uitbreidde naar het aangrenzende Tse-li (Pe-tche-li),



24

werden ook hier in Chan-si in ’t laatst der maand Juni

overal plakkaten verspreid en opgeplakt, waarin „de

Broederschap der groote zwaarden”, die nu een anderen

naam had aangenomen nl. „de vereenigde schermers”

(dat is ten minste zoowat de zin), aankondigde, dat zij

ook in Chan-si de christenen zou komen uitroeien en

alle Europeanen dooden”.

Reeds voor de komst van dezen onderkoning, Ju-hien

genaamd, die algemeen werd beschouwd als het hoofd

der ta-tao-guee (broederschap „der groote zwaarden,”

of
:
„van het mes”) waren eenige mindere hoofden de-

zer broederschap naar Chan-si overgekomen, spoedig

door anderen gevolgd. Deze begonnen terstond voor

de ta-tao-guee propaganda te maken en dit voornamelijk

onder de Chantongeezen, die, zooals we boven zagen,

in Chan-si zeer talrijk zijn. Hun toeleg moest nood-

zakelijk gelukken : door hun te wijzen op de voorrech-

ten van een ta-toa-guee — die, na vervulling van zekere

formaliteiten „onkwetsbaar is, door vaste voorwerpen

heen kan vliegen, in de lucht kan zweven,” enz. en

„wiens geld nooit opraakt” wisten zij twee, bij den

Chinees zeer gevoelige, snaren te treffen : de hebzucht

nl. en de bijgeloovigheid
;
daarenboven werd de Europe-

anenhaat genoeg geprikkeld door de leuze hunner

banier : „tot bescherming van den keizer en ter ver-

delging van Europa”. Zooals gezegd is, had dit drijven

vooral plaats onder de Chantongeezen, doch ook de

heidenen van Chan-si zaten intusschen niet stil. Deze

sloten zich weldra aaneen tot eene andere vereeniging,

u-guo-twan (iho-t’oan, i-houo-tsuen), genaamd, d. i.

„eensgezindheid” of „vereenigde schermers”, wier leden

hoofdzakelijk bestonden uit jongelui van tien tot twin-

tig jaar. ’t Was vooral deze vereeniging, die spoedig



over geheel Chan-si was verbreid : haar voornaamste

bezigheid zou bestaan „in ’t vermoorden der christenen

en ’t verbranden hunner huizen, terwijl de ta-tao-guee

zich meer onledig zou houden met rooven”. (i)

„Omdat hier nooit bijzondere vervolging tegen de

christenen heeft geheerscht en ’t volk nogal kalm is,

dachten wij, dat ’t grootendeels bij bedreigingen zou

blijven, te meer, daar de mandarijnen zich tot dan toe

ons gunstig gezind hadden getoond. Weldra echter be-

merkten wij, dat wij ons vergisten. In de eerste dagen

van Juli kregen wij door het tribunaal kennis van de

begonnen vijandelijkheden tusschen China en Europa,

waarbij de Chineesche Regeering gemeene zaak maakte

met de benden struikroovers en moordenaars, die tegen

de christenen optraden. Had de Regeering, tot nu toe,

die bandieten in ’t geheim aangemoedigd en geholpen,

nu deed ze het openlijk en daardoor werd de vervolging

der kerk officieel, of duidelijker gezegd, van de Regee-

ring uitgaande, bevolen. In de stad Lou-ngan-fou,

waar Mgr. Hofman bijna klaar was met den bouw
zijner kerk, werden de geruchten en bedreigingen al

heviger, zoodat de christenen, voor de veiligheid van Mon-
seigneur en de Paters (P. Cassianus Pompe, P. Gerardus

van Elk, Br. Bonifacius Timmer) beducht, dezen aanrie-

den de stad te verlaten. Dit gebeurde den 6®" Juli ’s nachts.

Monseigneur ging, door broeder Bonifacius vergezeld,

naar een christendorp Ngan-keou, (waar P. Hilarion van

Dijk rector is) in de bergen; een Chineesch priester

bleef in de nabijheid der stad, twee Europeesche paters

(P. Cassianus en P. Gerardus; P. Sergius was reeds bij P.

Odoricus, die dezen brief schreef) kwamen bij mij, in

(1) Uit een brief van denWeleerw. P. Arnoldus Lamb aan zijne familie
te Delft, verzonden van uit Han-lo*ien, lö Oct. 19Ö0; opgenomen o. a. in de
Nieuwe Delftsche Courant. 6 Febr. en v. v.
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Kang-tseng, (christengemeente waar het klein-seminarie

was; een half uur ten Z. van Sin-tch’oang). Maar hier acht-

ten wij ons niet veilig, toen reeds den volgenden morgen

(7 Juli) de woning van Mgr. in de stad geheel werd ge-

plunderd en vernield. Wij besloten dus naar het groote

christendorp Ma-tchang te gaan. Eerst stuurde ik de stu-

denten zooveel mogelijk naar huis en ’s middags v^erlieten

wij de plaats, waar ik ruim vijf jaar in rust en vrede ge-

woond had. ’fWas juist op tijd, want na ons vertrek

kwamen de heidenen van het dorp zelf en van de om-

liggende dorpen ten getale van enkele duizenden opda-

gen, en kerk, huis en seminarie gingen denzelfden weg

op als het bisschoppelijke huis. Wij kwamen heelhuids

in Ma-tchang aan, maar door en door nat, want onderweg

beliepen wij een kolossale donder- en regenbui . . . .” (i).

En hieraan dankten zij hun behoud
;
nu bevond er zich

geen volk op den weg om hen aan te houden.

’t Was vooral van uit deze plaats, zooals wij reeds

aanstipten, dat Mgr. Hofman op de hoogte werd gesteld

van den staat der Missie. Mgr. is thans in Ngan-keou,

waar hij van den Hoogeerw. Pater Odoricus het vol-

gende schrijven ontvangt, gedateerd 10 Juli :

Na te hebben medegedeeld, hetgeen wij boven reeds

vernamen, doet genoemde schrijver het kort verslag van

de dorpen rondom Ma-tchang, die reeds zijn geplunderd;

ook in Ma-tchang is men aangevallen, doch : „de chris-

tenen van Ma-tchang en Kao-kia-tchang hebben zich

goed voorbereid en reeds menigen aanval afgeslagen.

Vele der kleinere christengemeenten zijn geheel

uitgeplunderd. Bij P. Theodorus (in Tchao-kia-ling) is ’t al

even rumoerig en gevaarlijk, maar volgens bericht van

(1) Uit een brief van den Hoogeerw. Pater 0. Timmer; aan zyne familie
van uit Ma-tchang verzonden. Sept. — Opgenomen o. a. in „De Tijd" 30 Doe.



gisteren was er nog niet geroofd. Eveneens in Ou-Siang

(district van P. Winfridus). Hierbij stuur ik een afschrift

van de berichten, door Mr. Tch’ang (de onderwijzer in het

Chineesch, op het Groot Seminarie) in ’t tribunaal ge-

lezen en door P. Winfridus overgestuurd, ’t Is dus zeker

dat de Europeanen China den oorlog hebben verklaard.

Onze bode is onverrichterzake teruggekomen en heeft

zelfs onze brieven voor Europa moeten weggooien

Onze dappere Ephrem houdt het beleg van Sin-tchoang

goed vol : ’t heeft groot gevaar geloopen, dat hij het

moest opgeven, maar nu heeft hij een twintigtal gewe-

ren en kruit in overvloed
;
de christenen hebben daar,

evenals hier, kanonnen gemaakt van ..... kachelpijpen

en dit maakt een schrikkelijken indruk op de heidenen.

De mandarijnen geven zich nu den schijn, de rooverijen

tegen te willen gaan, maar ’t is te laat ; alleen de hiën-

koan (mandarijn-onderprefekt) van Lou-ngan-fou heeft

zich flink gedragen : maar kwam te laat. De Dominé’s

met vrouwen en kinderen weten ook niet waarheen
;

meerderen zijn op weg van alles beroofd en zullen

wellicht van honger omkomen. Voor de christenen is

’t erg moeilijk te reizen, want de reizigers worden on-

dervraagd van welke religie ze zijn en zoo ze christe-

nen zijn, uitgeplunderd. Ik ben dus blij, dat U.D. H.W.
iemand heeft gevonden, die de reis heeft durven doen,

want ik heb al lang willen schrijven. Ik heb het ook

gewaagd naar Tai-iuen-fou (hoofdstad en bisschoppelijke

residentie van Noord-Chan-si) te schrijven. Volgens

bericht van iemand, die daar den 3®" Juli vertrok, is

daar in de residentie alles in orde. De beide bisschop-

pen waren er nog, vereerden er nog het H. Sacrament

en werden door 200 soldaten bewaakt. Toch schijnt

•daar de communicatie niet veilig te zijn, want er was
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geen brief van Mgr. Grassi
;

’t bericht is echter zeker

;

ook schijnt het, dat men tot dan toe de andere

christianiteiten niet vernield had. Ik heb aan Mgr.

Grassi verzocht, de Congr. Prop. Fid. en den Fran-

schen Minister in te lichten omtrent onzen toestand,

omdat de weg over Shun-te-fu nog niet veilig was. Ik

wil het intusschen nog eens probeeren. Al hebben nu

op ’t oogenblik de heidenen hier uit den omtrek een

beetje respect voor de christenen gekregen, onze toestand

is toch nog lang niet zonder gevaar. De heidenen zijn

van plan ons hier en in Sin-tchoang te boycotten. Waar
P. Broekman en P. Simon (Chin. priester) op ’t oogen-

blik zitten, weten we niet; evenmin hebben we bericht

uit „de republiek”.

Gisteren, ’t feest van onze H.H. Martelaren van

Gorcum, dachten we, dat we ook hun lot zouden deelen,

zulke alarmeerende berichten kregen we; maar na den

middag kwamen P. Gerardus en P. Christophorus ons

een bezoek brengen, een teeken, dat er voorloopig niets

te vreezen was. Ngan-iang (groote christen-gemeente,

uur ten N.-W. van Ma-tchang, Sint-Antonius’ kerkje,

rector P. Christophorus) heeft groot gevaar gehad en

heeft dat nog, maar wordt door de Ma-tchangers en

Hoogendorpers (zoo heet in de wandeling Kao-kia-tchang,

waar P. Christophorus ook rector is), flink bijgespron-

gen. Onze goeie P. Gerardus blijft in al deze tribulaties

even flegmatiek als gewoonlijk en vreest, dat hij de

eer van het martelaarschap ontloopen zal.

P. Ephrem heeft er ten minste al iets van gehad.

Hij wilde naar Ma-tchang komen, om met ons over de

verdedigingsplannen te praten, maar werd in Tien-Kong

aangehouden, met een sabel op ’t hoofd gewond en

moest naar Sin-’tchoang terug. Hij is er echter nog te
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dapperder op geworden. De Jood (pseudoniem van den

knecht van ’t seminarie) is vandaag naar Lou-tcheng-hiën

(hoofdstad van ’t district, waartoe genoemde dorpen be-

hooren) met een brief aan den mandarijn; deze had een

Kao-cheu (edict) hierheen gestuurd quasi ten voordeele

van de christenen, maar eigenlijk om hen als ’t ware

te verbieden zich te verdedigen.... Nu Monseigneur, we

kunnen nog niet raden öf en wanneer wij elkaar kunnen

terugzien. We zullen alles maar in Gods handen over-

laten. Geeft God ons den vrede, mooi! de eer van ’t

martelaarschap, nog mooier! alles maar ad majorem

Dei Gloriam (tot meerdere eer van God) Met den

meesten eerbied, enz.”

1
1 Juli. Van uit Ma-tchang, eveneens van den

Hoogeerw. P. Odoricus. ,,U.D. H.W. zult me wel niet

kwalijk nemen, dat ik in onze omstandigheden, de brie-

ven, voor U.D. H.W. bestemd, open maak. Hierbij

ontvangt u een brief uit „de republiek”: ’t ziet er daar

al even ellendig uit als hier. Omdat algemeen ’t praatje

gaat, dat wij oproer maken, heb ik gisteren den Jood

naar ’t iamen (tribunaal) gestuurd, om alles te vertellen,

wat er is voorgevallen. Ik heb een mooi briefje terug

gekregen; maar daar zijn wij niet veel verder mee. Er

komen nu kao-cheu (edicten), uit naam van den onderko-

ning en ook een van den mandarijn zelf, dat de chris-

tenen moeten apostateeren, als ze nog bescherming willen.

Er is nu zeker bericht, dat in Tuen-lio (hoofdstad

der subprefectuur van dien naam, waar P. Aegidius,

z. g. (i) rector was,) ook alles is vernield en verbrand ; van

alle kanten komen de christenen opdagen
;
men plundert

ze geheel uit, zoodat hun letterlijk niets overblijft dan :

(1) P. Aegidius -Broekman is overleden den 13u Pee. lOCxj. na 29 Jaren
zijn krachten lian het Missiev'^rk t>esre^'d te hebben.
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de hongerdood voor oogen. Onze Lieve Heer beproeft

ons wel. Wat de moeilijkheid nog vermeerdert, is ons

gebrek aan geld er moet toch raad geschaft wor-

den. — Hier durven de heidenen niet meer komen

;

maar ik ben bang, als de mandarijn soldaten hier-

heen stuurde, quasi om ons te beschermen, dat dan de

heidenen nieuwen moed en aanleiding zouden vinden,

om ons aan te vallen. Op aandringen der christenen,

heb ik een brief naar Mgr. Volonteri geschreven om
hem in te lichten en in Europa de lui op de hoogte van onzen

toestand te brengen; ik heb er een brief voor onzen Hoog-

eer^v. Pater Provinciaal bijgedaan; wie weet of het terecht

komt. Ik wil nog eens probeeren om iets over Tcheng-

ting-fou te versturen. We moeten toch alles probeeren

om met de buitenwereld in connectie te kunnen komen.

Morgen stuur ik den bode uit Hong-tong terug,

’t Is wel hartverscheurend hun te moeten schrijven, dat

wij hen in al hun ellende niet kunnen helpen
”

7 Juli. Brief van den Zeereerw. P. Ivo van den

Boer; uit Han-lo-ien. Dit is de „brief uit de republiek,”

waarvan boven sprake is. P. Ivo wdst toen nog niet, dat

Mgr. en de anderen gevlucht waren.

Mgr.

,,A 1 menige keer heb ik U.D. H.W. den droevigen

toestand in deze streken moeten melden. Wederom zie

ik mij daartoe verplicht, want de nood heeft nu haar

uiterste punt bereikt. In geheel de Republiek is, om de

aanhoudende droogte, sinds den herfst van 189S, bijna

nergens graan gezaaid; het winterkoren, toen gezaaid

en in Juni 1899 geoogst, is bij verreweg de meesten

reeds lang opgeteerd. De Tchang-kou (voorraadschuur



31

van koren (i)) is, waar men hem had, eveneens verdeeld

en verbruikt. Er is geen w’erk en alle handel staat stil.

Geld leenen gaat niet meer, zelfs niet tegen 36 0,0. Om
het leven te rekken, hebben onze christenen verkocht,

wat zij meenden te kunnen missen : de kleeren van ’t

lijf, de deuren en pannen van het huis. Velen eten

sinds meer dan een maand boomblaren en boomschors.

Toch had men nog hoop de ellende te kunnen over-

leven : als onze Lieve Heer bijtijds regen gaf, dan zou

de herfstoogst van dit jaar het einde van den hongers-

nood zijn. Ook deze hoop is nu voorbij. De nood

moet nu in het gunstigste geval tot Juni 1901 duren;

en hoeveel zullen dien tijd beleven.^ Reeds nu is menig

christen van gebrek gestorven; anderen hebben, door den

honger gedreven, hun kind aan heidenen verkocht. Worden
de menschen niet door ons geholpen, dan door niemand.

De overheid toch doet niets voor hen, integendeel 1

Want bij deze ellende komen nog de w^oelingen van de

Tatao (ook ta-tao-guee: boxers). Er zijn nu samen ne-

gen Chr. huishoudens geplunderd. De anderen zijn als

door een paniek bevangen, vooral ten gevolge van het

gedrag van den mandarijn van Hong-tong. Verleden

Zondag (i Juli) sloeg hij — in een proces, waarbij de

Religie niets te maken had — een christen „omdat hij

christen was”; Dinsdag liet hij aan Chiou tchang-ti

(een catechistj zeggen, dat hij, ingeval hij niet zou af-

vallen, niet op bescherming mocht rekenen, en maar

vluchten moest. Dit was het sein voor een algemeenen

uittocht. In Hong-tong en Tching-tong zijn allen

gevlucht
;
in den Tuin (2)zijn slechts een klein getal mannen

(1) In elk doi-p moeten de landbouwers naar gelang van den oogst,
een aandeel koren geven, wat bewaard wordt voor tijd van hongersnood r

het oude wordt tegen het nieuwe verruild; ook elke mandarijn heeft een
dusdanige voorraadschuur.

\2 ) Een der armste gedeelten van ...de Republiek".



achtergebleven. Op bijna alle andere plaatsen zijn de

vrouwen en kinderen vertrokken en wonen, bijv. in

Kan-tsao-ling, dag en nacht op ’t open veld, waar hun

door de mannen eten gebracht wordt. De zeer weinige

christenen, die nog eenigszins van graan of goed voor-

zien waren, lijden hieronder zeer veel nadeel en komen

nu ook ten onzen laste. In Hong-tong kent een ieder

de leden van de Tatao, sommige leden althans, en men
weet, waar ze verblijven; de mandarijn echter doet niets

om ze aan te houden. Voormiddag zijn hier i6 roovers

gezien, doch door ons volk verdreven. Mi-wa (een cate-

chist) is met mijn kaart naar ’t iamen, niet om be-

scherming te zoeken, omdat de soldaten niet te ver-

trouwen zijn, maar om den mandarijn kennis te geven

en te zien, of hij volk stuurt, om de Tatao te vatten.

Verleden Dinsdag kwam hier een brief uit Kiang-tcheou

(district van P. Bertrandus), dien ik hierbij insluit. Ik

meende toen te moeten besluiten, om al de Paters in

Han-lo-ien (chr. dorp met kerk en residentie van P.

Arnoldus) bijeen te roepen. P. Cajetanus is Donderdag

hier aangekomen. Vandaag verwachten wij P.P. Ber-

trandus en Marinus, onder geleide van eenige christenen

uit Hoanin. Wij hebben hier eenige goed vertrouwde

lui en maken ons sterk, eiken aanval te kunnen afslaan.

Gebrek aan boden heeft het onmogelijk gemaakt eerder

bericht te zenden. Kr loopen hier allerlei geruchten,

maar wij weten niets van wat er elders gebeurt. Wij

zijn dus erg verlangend, eenige tijdingen te ontvangen.

Al het bovengenoemde is ook oorzaak dat ons geld

schrikbarend vermindert. Wij verzoeken U.D. H.W.

zoodra mogelijk daarin te voorzien. Ons allen in uwe

gebeden aanbevelend
”



33

P. S. P. Marinus is van avond hier aangekomen.

P. Bertrandus wilde zelf in Kiang-tcheou blijven, waar

hij dan ook gebleven is, omdat hij zulks beter vond

voor zijne christenen: hij stond er evenwel op, dat

P. IMarinus naar hier kwam. In Kiang-tcheou zijn de

vrouwen en kinderen ook gevlucht.

Mi-wa is nu (ii uur ’s avonds) nog niet terug.

Deze bode zal moeilijk het gevraagde nu kunnen

brengen. Ik verzoek ook, hem, zoo ’t eenigszins kan,

terstond terug te sturen. Wij en alle christenen zien

met spanning uwe berichten tegemoet

Hierbij was ingesloten een briefje van P. Bertran-

dus aan P. Ivo, gedateerd 30 Juni.

In de grootste ongerustheid verkeeren wij, wat

van u is geworden. Gisterenavond stuurde de mandarijn

mij de boodschap, dat ik mij voor de reis maar moest

klaar maken, daar hij „bericht heeft ontvangen dat de

kerken van Tai-iuen-fou en Ping-iao zijn afgebrand”.

Xu verhaalt mijn jongen, dat op straat het gerucht

loopt, dat de belhamels in Ping-iang-fou ter dege huis-

houden. Dat ik spoedig een beurt zal krijgen, is zoo

goed als zeker ” Volgt nauwkeurige beschrijving der

plaatsen, waar Z. E. de kelken, huisraad enz. heeft weg-

geborgen; zulke berichten zijn teekenend
;
wij hebben

gezien welke conclusie P. Ivo er uit trok: allen om
zich heen vereenigen. —

-

,,... .Wij zijn in Gods handen. Zien wij u dus hier

op aarde niet meer, beste Broers, dan zoo we hopen,

in den Hemel. Vaartwel!”

get , P.P. Bertrandus en IMarinus.

Een Blik in Znid-Clinn-si. •‘

3.
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IV.

Mgr. Mofman en P. Placidus vluchten naar Honan.
Beleg van Ma=tchang en Sin=»tchoang.

;:1l.
I ft

in X^'an-

I

ntusschen vond iNIgr. Hofman het ooL

keoLi niet meer veilig ; de verwoedheid, waar-

0
mede men in zijne residentie Loii-ngan-fou was

^
opgetreden, deed maar al te zeer vertrouwen op

de gegrondheid van het bericht, dat het vooral

Zuid-Chan-si’s bisschap was, dien men zocht. Doch

was blijven gevaarlijk, vluchten was zulks niet minder.

Immers waarheen De weg naar Ma-tchang was sinds

lang onveilig, en dit was het geval met alle wegen, die

hem tot de zijnen konden brengen. En gelukkig nog,

dat hem de pas naar Ma-tchang was afgesneden ; ware

hij daar gekomen, dan was dit, zonder eene bijzondere

schikking der V^oorzienigheid, hoogstwaarschijnlijk de

Z. D. H. W. zelve en van de

Want i\Ia-tchang, het „sterke chris-

tendorp”, dat de eer genoten heeft om in deze droeve dagen

te worden toegejuicht of gevloekt over bijna geheel China,

om zelfs bij de keizerin te worden aangeklaagd, dat

Ma-tchang was o zoo povertjes door Alars bedeeld.

Zijn gansche bemanteling bestond uit een aarden wal.

ondergang geweest van

gansche bezetting
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van nog geen meter hoogte, opgeworpen in haast, met

den vijand in ’t gezicht. Zijne ammunitie was, we zullen

het zien, meest eigen fabrikaat; de beste wapenen moeten

eerst op den vijand zelven worden buitgemaakt en dit

door eene bezetting, die al strijdend soldaat moest wor-

den. Men moet inderdaad in China zijn, om aldus

uitgerust nog naam te kunnen maken 1

En in zulk eene vesting zou Mgr. den bloeddorst

zijn ontkomen van den tijger lu-hien, door den moord

der bisschoppen, priesters, kloosterlingen en christenen

van Tai-iuen-fou nog aangewakkerd lu-hien, den onder-

koning van Chan-si, aan wiens handen hij nauwelijks

ontkwam in Honan, in het sterke Tien-kia-king =— dienzou

hij hebben kunnen ontgaan in Chan-si zelve, in l\Ia-tchang.^

Doch wij zeiden: „zonder Gods voorzienigheid”!

Hij immers, die het aardrijk op Zijne vingeren draagt

en met de koninkrijken en kronen speelt, Hij heeft niet

noodig te wijken voor een aardsch geweldenaar, al ware

hij machtig en wreed, duizendmaal meer dan een lu-

hien, het monster van Chan-si. Hij handelt naar eigen

wil, naar eigen raadsbesluiten. Riep Hij de eenen tot

zich, om Hem, den Koning der martelaren, voor eeuwig

toe te wuiven met de palmen der martelie, wilde Hij

de anderen sparen voor zijn verstrooide kudde: Wat
Hij deed was welgedaan! Zijn H. Xaam zij gezegend!

— Van uit Xgan-keou was er voor Mgr. dan ook geen

geschikter toevluchtsoord meer, dan de aangrenzende

provincie Honan, waar IMgr. Scarella, Ap. Vic. der

Missiën van Milaan in Xoord-Honan, in Tien-kia-king

eene onneembare sterkte bezat en, zeldzaam iets, ge-

steund werd door den mandarijn. Vertrouwende en

niet te vergeefs, op de hulp van Hem, die niet wil, dat

m.en Zijn gezalfden deere, begaf Mgr. zich derwaarts.
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Het merkwaardigste dezer vlucht is wel dit, dat

Z. D. H. W. moest overnachten in een heidensch dorp,

waar hij moest blijven, wijl zijne vermoeidheid niet toe-

liet de reis voort te zetten, en waar hij niet aanstonds

meer weg kon, daar de heidenen alsdan zouden zijn

vooruitgesneld om hunne kameraads te waarschuwen,

maar van waaruit hij toch, zonder eenig letsel, hoewel

met achterlating van rijdier en bagage ontkwam.

Door duizend gevaren heen wist Z. D, H. W. het

gewenschte doel te bereiken, juist één dag nadat P. Pla-

cidus er was gearriveerd (20 Juli). Deze was, na de

eerste geruchten der vervolging te hebben vernomen,

naar eene christen gemeente gevlucht, op 6 uur afstands

van zijn missiepost. Doch daar hoort hij, dat zijne

Christenen beginnen te wankelen in het geloof en „over-

wegende, dat leven of sterven op alle plaatsen hetzelfde

is”, keert hij den 10 Juli terug. Terstond wordt alles

ten strijde gereed gemaakt, kruit en lood wordt gekocht,

de strijdbare christenen worden onder de wapenen geroe-

pen. De wankelmoedigen zijn thans weer gesteund, de

hoop herleeft. Zich veel in het publiek vertoonen is hem
evenwel niet raadzaam en, om zich aan het bespiedend

oog der heidenen te onttrekken, verbergt hij zich in

eene bergspelonk, van waaruit hij zijn kleinen staat be-

stiert. Zoo gaan eenige betrekkelijk kalme dagen voorbij

tot 15 Juli, toen hij omstreeks middernacht wordt op-

geschrikt door een helsch lawaai, vermengd met ge-

weerschoten en hulpkreten van vluchtende christenen.

Zijn kerkje staat in volle vlam en de christenen zoeken

hun heil op de bergen. Na een bangen nacht ont-

vangt hij bezoek v^an eenige heidenen, die zijne schuil-

plaats hebben ontdekt en hem thans naar buiten lokken,

onder voorwendsel van te willen zorgen voor zijne



veiligheid. Later op den dag komen nog eenige anderen

met hetzelfde doel; doch de bedongen losprijs is te

hoog en nu zij bemerken, dat er niets op hem te halen

valt, maken zij aanstalte om hem in zijne spelonk levend

te begraven; reeds dreunen kluiten aarde en andere

voorwerpen tegen de grot; doch een regenbui doet zijn

vervolgers aftrekken.

\fan vermoeienis in slaap gevallen, wordt hij tegen

middernacht gewekt door twee zijner getrouwen, die

hem aanbieden onmiddellijk met hem te vluchten. Veel

beraadslagen wordt er niet gedaan, tijd en omstandig-

heden dringen. Xa een reis van 30 uren te voet, na-

genoeg nuchter, slechts gekleed in broek en hemd,

komt hij „in den nacht van Vrijdag op Zaterdag”

(20 Juli) bij Mgr. Scarella, waar zooals wij reeds zeiden,

den volgenden dag ook Mgr. Hofman aankwam (i).

Hun beider vlucht en bijna wonderdadige redding \vas

al spoedig in IMa-tchang en omstreken bekend, zooals

de brieven, die hen weldra naar Honan volgden, zullen

doen zien. Ma-tchang verkeerde intusschen in staat van

beleg; zijn bezetting had op bovenvermelden datum den

vuurdoop ontvangen en verzuimde niets om van de

eerste overwinningen partij te trekken. Doch laten wij

liever een en ander door een ooggetuige verhalen :

„Ma-tchang, de vorige hoofdplaats van ons vicariaat,

aldus P. Cassianus Pompe (2), gerugsteund door Kao-kia-

tchang, een Christen gemeente op een kwartier afstand

van Ma-tchang gelegen, had reeds den 20 Juli het eerste

gevecht te leveren tegen de leden der Ta-tao-hoei, die

door den mandarijn waren voorzien van kanonnen en

vèrdragende, door twee man te bedienen, geweren. Den

(1) P. Placidus deelt zyn wedervaren mede in ..Sint-Frmicisais'’ 1900.
pag. 376 en v.v.

(2) Zie De vervolging in China in ~Sinf-Antonins\ 1901. pag. 32 en v.v.



Christenen sloeg wel eenigszin.s de schrik oni het hart,

want hunne bewapening was hoogst gebrekkig en zij

wisten toen nog niet, wat oorlogv^oeren was
;
maar het

vertrouwen op God gaf hun moed; eerst knielen zij

neder om den priesterlijken zegen te ontvangen en na

zich aan Gods bescherming te hebben aanbevolen, trek-

ken de mannen ten strijde, terwijl de \-rouwen en kin-

deren vurige gebeden ten hemel opzenden. Twee vanen

vergezelden de strijdenden, het eene der H. Familie en

het andere van den H. Antonius, aan wiens bijstand

het ongetwijfeld is toe te schrijven, dat eene zoo gemak-

kelijke overwinning is behaald. De vijand was vijfmaal

talrijker dan de christenen, terwijl nog duizenden hei-

denen achteraf stonden, gereed om te rooven, te ver-

nielen en te moorden, zoodra de christenen zouden ver-

slagen zijn, hetwelk zij als iets zekers beschouwden.

Het zou echter heel anders afloopen, want, terwijl de

vijandelijke kogels over de hoofden der Christenen heen-

vlogen, trof het vuur der Christenen zoo goed doel, dat

de strijd in een kwartier uurs beslist was en de vijan-

den hun heil zochten in eene haastige en ongeregelde

vlucht, met achterlating van vier kanonnen, tien ver-

dragende geweren en een kar en beest, beladen met

een goeden voorraad kruit en lood. Ik behoef niet te

zeggen, dat weldra een blij „Te Deum” opsteeg ten

hemel en dat ook de H. Familie en de H. Antonius

niet werden vergeten; want niet alleen was onze be-

wapening door den verkregen buit merkelijk ver-

beterd, maar de christenen hadden nu ook de vuur-

proef doorstaan en waren a-oI moed voor de toekomst.

De mandarijn was woedend wegens de geleden neder-

laag en het verlies zijner wapenen en hij besloot bloe-

dige wraak te nemen. Weldra zond hij ons zijn
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ultimatum, waarin hij ons dreigde, dat hij goed geoefende

soldaten op ons zou afzenden, die als wolken zouden

opkomen
;
alleen kon het gevaar worden afgeweerd, als

de Europeanen werden uitgeleverd, de christenen hunne

wapenen inleverden, afvallig werden van hun geloof en

de kerk lieten verwoesten. Zulk een voorslag achtten

wij zelfs geen antwoord waardig en de christenen waren

vast besloten, liever hun leven te wagen, dan den eisch

van den mandarijn in te willigen. Onze verdedigings-

werken zagen er echter treurig uit
;
om ons dus beter

in tegenweer te stellen, werden rondom. Ma-tchang

grachten gegraven en van schietgaten voorziene wallen

opgeworpen en nu zagen wij vol vertrouwen op God
en onze wapenen de toekomst tegemoet.”

Tot zoover P. Cassianus over den eersten aanval op

Ma-tchang. Meer bijzonderheden over hetgeen in die

dagen over het gansche . vicariaat plaats had, zullen we
thans vernemen uit de brieven van den Hoogeerw. Pater

Odoricus
;

door correspondentie met Mr. Morelli,

Italiaan, Lazarist uit Pe-tche-ly, blijft P. Vic. op de

Hoogte van hetgeen in de buitenwereld plaats heeft;

dezelfde missionaris heeft ook gezorgd, dat in Honan
Mgr. Hofman en de zijnen op de hoogte bleven van

den barometer te Peking.

30 Juli, Ma-TCHAXG.
Monseigneur.

„Met de grootste vreugde hebben wij van eenige

vluchtelingen uit Kouo-tzeu-keou [chr. gem. met kerk

en residentie van P. Placidus, waar ruim 100 christenen

zijn vermoord en waar de vervolging in ons vicariaat

begon] vernomen, dat U.D. H.W. en P. Placidus be-

houden bij Mgr. Scarella zijt aangekomen en gij aldus
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voorloopig in veiligheid zijt. God zij daarvoor de in-

nigste dank. Het sturen van dezen bode is èn om te

weten, hoe ’t U.D. H.W. maakt èn om den toestand

hier te melden. Deze is en blijft nog steeds hachelijk

en O. L. Heer moet een bijzondere uitkomst geven

;

maar we willen hopen, dat God in zijne barmhartigheid

tenminste eenige plaatsen onzer missie zal sparen, om,

als ’t vrede wordt, van daaruit de dwalende schaapjes

weer bijeen te zoeken. P. Broekman is, na lang overal

gedwaald en gescholen te hebben, en nadat een eerste

poging om hem hierheen te krijgen mislukt was, einde-

lijk behouden hier aangekomen. Zoodoende zijn wij nu

in Ma-tchang met ons vijven nl. P. Norbertus, P. Broek-

man, P. Cassianus, P. Gerardus en ik; P. Christophorus

is met P. Sergius in Hoogendorp, P. Ephrem is nog

steeds in Sin-tchoang op zijn post. Ik krijg juist een

briefje van P. Winfried, meldende, dat hij met P. Mar-

cianus in Tchao-kia-ling is aangekomen. P. Theodorus

die zich op een paar ly (lo ly = i uur) afstand bij

de christenen had verscholen, is er ook teruggekeerd,

terwijl P. Simon (chin. pr.) er reeds vroeger was heen-

gevlucht. P. Kao (chin. pr.) is nog steeds in Tao iuen

(kl. chr. gem. nabij Lou-ngan-fou), wat bijzonder ge-

makkelijk is, zoowel om een beetje op de hoogte der

zaken te blijven, als voor ’t koopen van ammunitie enz.

Ongelukkig hebben we geen verdere tijding uit „de

republiek,” waar de toestand wegens den hongersnood

nog hachelijker was dan hier. Ook voor P. Theophilus

en P. Aemilianus is het ergste te vreezen, daar zij ner-

gens heen konden. Nu, in Godsnaam, ’t Is anders wel

hard, dat we zoo weinig voor elkander kunnen doen. Be-

houden zijn tot nu toe : Ma-tchang, Kao-kea-tch, Ngan-

iang, Sin-tchoang en Tchao-kia-ling. Anders is alles
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overstuur : hier alleen geplunderd, daar bovendien ge-

brand, te veel om alles te schrijven; ongelukkig maar

al te veel Christenen, die getracht hebben zich door

externe apostasie (uitwendige geloofsafval) te redden,

wat evenwel velen toch niet gelukt is. In Tue7i-lio (district

van P. Aegidius Broekman z. g. residentie Kouo-tchuen)

heeft de mandarijn zich duchtig geroerd. De kerk en

residentie van Kouo-tchuen zijn op zijn bevel en onder

aanvoering van zijn tribunalis geplunderd en verbrand;

overal werd door hem naar P. Broekman gezocht, een

christen uit Ngeou-t’zeu is door hem doodgeslagen

;

meer anderen zijn door de heidenen gedood. Alleen

Nan-ling, ofschoon het bestolen is en de materialen voor

het te bouwen kerkje verbrand zijn, hield zich nog

staande; maar we weten niet, hoe het er nu mee is.

Hier in Ma-tchang hebben we dan in optima forma

een aanval van de ta-tao-hoei gehad, maar deze is glans-

rijk afgeslagen. Zij waren onder aanvoering van vier

hoofdmannen uit Li-tcheng (8 uur ten Oosten van Ma-

tchang) komen afzakken, waar ze deerlijk hebben huis-

gehouden en waar thans alles overstuur is. De mandarijn

van Lou-tcheng (stad en subprefectuur, 2 uur ten O.,

van Ma-tchang) trachtte tevergeefs hen tegen te houden

en moest hen zelfs van geschut en ammunitie voorzien;-

Tot driemaal toe sommeerde hij de christenen tot

apostasie, wat natuurlijk gewezen werd van de hand.

Vrijdag 20 Juli, tegen den middag, had de aanval plaats.

Eerst hebben zij twee christenen uit Li-tcheng, die zij

meegevoerd hadden, gruwelijk vermoord en hun messen

in hun bloed gedoopt.” —
Dit is een bijgeloovige ceremonie

;
de ongelukkigen

worden als slachtoffer aan de góden opgedragen en alle

aanwezigen doopen hunne messen en zwaarden in het
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bloed der vermoorden, bij wijze van inwijding, om aan

hunne góden den zegen over hun moordplan af te smee-

ken; op deze wijze, zegt P. Placidus, zijn velen onzer

christenen vermoord.

„Van een eerste losbranding hunner kanonnen gin-

gen gelukkig alle kogels over de hoofden der christenen,

die de kogels boven hunne hoofden hoorden fluiten. Een

w^elgemikt schot uit een t’ai-t’siang (groot lang geweer

door twee man gedragen) en nog enkele uit gewone

geweren en de daarop volgende aanval der christenen

joegen binnen korten tijd de heele bende op de vlucht;

zij hadden enkele zwaar gewonden; van de christenen

kreeg niemand letsel. De buit, welken zij in onze han-

den moesten laten, bestond uit vier kanonnetjes, vier

t’ai-t’siang, een hoeveelheid kruit en lood — alles door

hen van den mandarijn afgedwongen — en een kar met

een ezel er voor. Uit alle dorpen van den omtrek waren

de heidenen komen opdagen om te helpen plunderen, als

de christenen het zouden verliezen. Van te voren wa-

ren reeds eenige pogingen om te plunderen afgeslagen.

De ta-tao-hoei-ers zijn nu naar Li-tcheng en Ou-ngan

(een subprefectuur in de prov. Honan) terug gekeerd; ze

hebben wel gezegd, dat ze terug zullen komen, maar tot

nu toe zijn ze er nog niet. Deze overwinning heeft natuur-

lijk den moed der christenen verhoogd en de heidenen

uit den omtrek durven niet komen. Deze hopen, dat wij

ons door gebrek aan proviand zullen moeten overgeven.

Alle communicatie heeft opgehouden
;
van de heidenen

is niets te koopen
;
de boden gaan slechts ’s nachts en

de christenen kunnen deze plaatsen niet verlaten. Plet

wemelt natuurlijk hier in de vier plaatsen van vluchte-

lingen en er is heel wat noodig voor voeding. Maar wij

kunnen het toch nog een heele poos volhouden. Wat
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de fourage betreft, ben ik het meeste bezorgd voor Sin-

tchoang en van hieruit is het ondoenlijk om er iets heen

te sturen: losse loopers kunnen er nog doorheen, maar

zaken vervoeren is te gevaarlijk, omdat Tien-kong (groot

heidensch dorp, met een 25-tal christenfamilies. waar

P. Ephrem gewond is) tusschen beiden ligt.

„Rondom en in de stad Lou-ngan-fou is het tot

nu toe nogal rustig. De mandarijn van Tchang-tzeu-hiën

(subprefectuur van Lou-ngan-fou) schijnt den christenen

minder vijandig te zijn en zoo zit P. Kao nogal tame-

lijk rustig in Tao-iuen. Het heeft onder de heidenen

algemeen den naam, dat de Christenen oproer maken en

sië-fa (magnetisme door duivelbezwering of waarzeggerij ,

toegepast om anderen te benadeelen) verkoopen om de

heidenen te schaden, en dit wordt zelfs in het tribunaal

geloofd. Een paar dagen geleden heeft de mandarijn

van Lou-tch’eng nog een kao-cheu (edict) hierheen ge-

stuurd, om de christenen tot apostasie te dwingen en

om ons, Europeanen, aan te zeggen, dat wij naar zijn

tribunaal zouden komen, waar hij ons zou beschermen

en van waar hij ons later, als het wat rustiger was,

weer naar huis zou sturen. D.D. H.W. begrijpt dat er

geen antwoord op gegeven is. IMen zegt, dat de onder-

koning is vertrokken; overigens geen nieuws meer uit

Tai-iuen-fou. Ik heb een bode naar Tcheng-ting-fou

gestuurd ; nog niet terug. Ook naar Mgr. Volonteri

;

maar of hij er door zal komen is te betwijfelen, om-

dat het in Zuid-Honan al even erg is als hier. Een
tweede brief, die door een heiden zou worden meege-

nomen, kon niet verstuurd worden, omdat, volgens

teruggekomen christenen uit Tcheou-kia-k’eoi (groote

handelsstad in Zuid-Honan, waar een paar christen ge-

zinnen uit IMa-tchang een winkel hebben) waar eveneens
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duchtig is huis gehouden, door soldaten en heidenen

allernauwkeurigst wordt onderzocht of de reizigers Euro-

peesche brieven of zaken bij zich hebben.

5 Augustus.

„Mijn brief is eenige dagen blijven liggen, omdat,

toen ik hem versturen wilde, ik juist van P. Kao bericht

kreeg, dat hij U.D. H.W. geschreven had; wij oordeel-

den het dus beter om te zien, of er soms verandering,

’t zij ten goede of ten kwade, zou komen en dit U.D.

H.W. te kunnen melden. Echter blijft de toestand de-

zelfde. Behalve in de omgeving van Ma-tchang enz.,

schijnt het op de wegen voor de christenen een beetje

veiliger te worden, in zooverre nl. dat zooveel niet meer

gevraagd wordt, of men christen is of niet. Intusschen

van P. Winfridus een briefje ontvangen, meldende, dat

in Chang-cheu-ts’uen de kerk en het huis der Paters

geplunderd en verbrand zijn, evenals de huizen der

standvastig gebleven Christenen. Wij zijn eenige malen

verontrust door berichten van voorgenomen aanvallen te-

gen Ma-tchang, maar gelukkig zijn het tot nu toe looze

geruchten gebleken. De heidenen uit den omtrek zijn

bang, dat de christenen van hier uitvallen tegen hunne

dorpen zullen doen en zoodoende is, zoowel van hunnen

als van onzen kant, iedereen ongerust en op zijn qui-vive

tegen een onverhoedschen aanval. Onze twee boden

naar Tching-ting-fou zijn terug. De eerste bracht een

brief van Mr. Morelli mee d.d. 23 Juli; doch daar hij

denzelfden dag een langen brief aan Mgr. Scarella ge-

schreven heeft, behoef ik den inhoud van het briefje aan

ons gericht niet te melden. De tweede bode bracht een

brief van Mgr. Bruguière (Ap. Vic. van West-Pe-tche-ly)

mee, van 28 Juli. Ik had Z. D. H. W. den moord op

de bisschoppen, priesters en Christenen in Tai-iuen-fou
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bekend gemaakt. Z. D. H. \V. scheen er vóór mijn

schrijven niets van te weten
;
zeker doordat de weg

van Tai-iuen-fou naar Tcheng-ting-fou voor Christenen

onbegaanbaar is. De inhoud van den brief van

]\Igr. Buguière was in vele opzichten gelijk aan dien van

IMgr. Morelli, maar minder pessimistisch, wat de toekomst

betreft. Z. D. H. W. schreef, dat er een keizerlijk edict

verschenen was, ten gunste der christenen, en dat de

terugkomst van Li-hung-tchang in Tchely de vervolging

heeft doen staken. Hoe het er daar uitziet, kan dus

alleen bij geruchten vernomen worden. \'an een ken-

tering ten goede is hier nog niets te bespeuren : het is

en blijft dezelfde treurige en op den duur onhoudbare

toestand. Het voortdurend dag en nacht waken is voor

de lui afmattend, terwijl aan de akkers niets kan ge-

daan worden: wat wel jammer is, daar het gewas inde

omstreken van IMa-tchang en Hoogendorp tamelijk goed

staat: maar in de meeste andere streken zal de oogst

minnetjes wezen. Geeft O. L. Heer. dat wij deze ver-

volging zonder verdere vernieling doorstaan, dan zullen

we later, de grootste moeilijkheid hebben om de van

alles beroofde christenen in het leven te kunnen hou-

den, en dat zal toch onze eerste zorg moeten zijn, veel

meer en noodzakelijker dan aan de reparatie van ker-

ken en huizen te denken. iMaar dat is alles zorg \'oor

later. Xu moeten wij maar trachten met Gods hulp te

behouden, wat wij nog hebben en het zoolang te rek-

ken, totdat er vrede komt.

Ik- zou juist morgenochtend iemand sturen omi de-

zen brief weg te brengen toen wij heden. Zondagavond.

U.D. H.Ws. schrijven aan P. Hilarion ontvingen, door

bemiddeling van een christen uit X'gan-keou, zoodat ik

niemand behoef te sturen. Wij zijn natuurlijk uiterst



— 46 —
verheui^d over do goede tijding. Moge ‘t ook hier spoe-

dig door de mandarijnen bekend gemaakt worden.

Gisteren zijn er van uit de fou (stad, hier Lou-

ngan-foii, waarvan Lou-tcheng een subprefectuiir is) naar

Lou-tcheng kanonnen, geweren met kruit en lood ver-

voerd en er is sprake, dat er soldaten heen zijn. Groote

consternatie onder de christenen, die een nieuwen aan-

val op Ma-tchang van den kant der mandarijnen ducht-

ten ! Er is echter niets gebeurd. De heidenen zeggen,

dat alles bestemd is voor Tong-iang-koan {douanen-

kantoor tusschen Honan en Chan-si, ten Oosten van de

stad Li-tcheng), om de Europeanen tegen te houden, als

zij willen komen. Verder hoort of ziet men nog niets van

de berichten uit Peking ten onzen gunste, ’t Kan heel

goed zijn, dat ze door den onderkoning, die er nog

schijnt te zijn, worden achtergehouden. Xog altijd geen

bericht uit Hong-tong : ik zal morgen iemand er heen

sturen om te hooren; ik had aan P. Ivo geschreven, dat

hij over een 14 dagen iemand zou sturen, maar er is

niemand gekomen. — Ook van Tai-iuen-fou geen be-

richt meer. Ook daarheen wil ik iemand sturen èn om
te zien, hoe de zaken daar staan èn om ze over den

toestand hier en in Peking in te lichten. Maar al de

Chineesche Paters zijn gevlucht, men weet niet waar-

heen; men zegt dat P. Paulus Tchang in Tong-eul-keou

(gr. chr. gem. van Mgr. Grassi in Noord-Chan-si) blijft;

dat scheen dus nog te bestaan, evenals Ke-leao-keou

(idem), maar of ’t nog bestaat, we weten het niet.

Verders heb ik ’t praatje vernomen, dat een hoop

ta-tao-hoei-ers van boven af zouden komen zakken op

Tchao-kia-ling, om dan hier te komen; maar er wordt

zooveel gepraat en verteld, dat men niet meer weet, wat

te gelooven. Nu, voor enkele honderden zijn we niet
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bang-, ’t Ongelukkigste is, dat men in de tribunaals ge-

looft, wat er onder de heidenen verteld wordt, dat Ma-

tchang nl. rebellie maakt. In Gods naam
;

laten we
hopen op een spoedigen vrede en dat de nog staande

plaatsen behouden blijven
”



V.

Uit het beleg van Sint-tch’oang.

6 Auc^ustus.

rief van P. Ephrem. Deze brief was eigenlijk

'-i"5 gedateerd 6 Juli. Soort anachronismus, waar-

aan onze missionarissen zich tijdens de vervolging

wel meer hebben schuldig gemaakt. Van alles

I beroofd, als sommigen hunner waren, of resi-

deerend op een zolder, in een schuur, spelonk of

put, wisten ze al spoedig niet meer, hoever de tijd ge-

vorderd was. P. Placidus teekende de vergissing aan, en

zette 6 of 7 Aug. Wat er ook van zijn moge, het be-

sprokene loopt van begin Juli tot begin Augustus; de

feiten zijn dus hier op hun plaats. Bij gebrek aan

postpapier, waren voor dezen brief in haast een paar

velletjes uit een notitieboekje gescheurd.

„Gelukkig, dat ik de gelegenheid heb. Uwe Doorl.

Hoogw. een woordje te schrijven; ik wil dus bij het-

geen Pater Yicarius reeds meldt het mijne bijvoegen,

al heb ik ook niet veel nieuws en zelfs geen fatsoenlijk

stukje papier om op te schrijven, zooals u ziet.

We hebben hier in Sin-tchoang op het oogenblik

over de loo vluchtelingen, die onderhouden worden

met het koren der gemeente, terwijl de christenen van

het dorp zelf, die geen eten meer hebben, zich kunnen
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vervoegen bij de lui, die in bonis zijn. Dat het nu zoo

heel erg in vrede gaat, kan ik niet zeggen : Zoowel

van buiten als van hier zijn er lui, die zich moeilijk in

’t op rantsoen stellen, wat toch noodzakelijk is, kunnen

schikken. Enfin, honger redeneert niet, en we zullen

er wel doorheen schipperen, als er zich geen grootere

moeilijkheden voordoen. Een goede maand zullen we

het misschien met het voedsel, taliter qualiter (hoe slecht

dan ook), nog wel kunnen uithouden. En als er dan nog

geen vrede is, zullen we maar op O. L. Heer ver-

trouwen. Al meermalen reeds zijn we op onverwachte

wijze gered, als de nood aan den man kwam. Zoo

b.v. in het begin, toen de kerk van K’ang-tcheng ge-

plunderd was, (7 Juli), ging de moed er hier geheel en

al uit. De Christenen zochten zooveel mogelijk te vluch-

ten, allen waren hoofd en zinnen kwijt. Men had slechts

vijf geweren en geen kruit. De oude catechist ging met

den mottige (catechist) hulp zoeken bij de heidenen

van Nan-Toui (heidensch dorp) en bespraken en be-

schreven, dat 50 heidenen gedurende 18 dagen ons hier

zouden komen verdedigen, gevoed worden door de ge-

meente en daarna 200 ons zilver zouden ontvangen. En
toen ze dat goed en wel bepaald hadden, begrepen ze

zelf en iedereen, dat ze den wolf in de schaapskooi had-

den gehaald en niemand zag uitkomst. Daarom ook

besloot ik naar Ma-tchang te gaan, om daar hulp te

zoeken en alle Christenen van hier daarheen te bren-

gen. Dat ik koud van de reis gekomen ben, weet Uwe
Doorluchtige Hoogwaardigheid.”

Onderweg nm. werd P. Ephrem door eenige heide-

nen, gewapend met stokken en messen, aangevallen en

ontving hij twee sneden over het voorhoofd, waarna

hij zich voor dood liet neervallen
;
doch laten wij hem,

Een Blik in Zuid-Chan-si. 4
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uit een brief aan zijne medebroeders, liever zelf zijn avon-

tuur verhalen : „ ’s avonds van den 7®^^ reeds, zouden

die heidenen (over wie boven sprake is) komen.. Daarom
besloot ik ook te trachten naar Ma-tchang te komen

;
ik

trok mijn langen jas uit en een boerenpakje aan, schoor

mijn baard af en trok er met mijn knecht op uit. Op een

groot half uur afstand moesten wij een dorp passeeren,

waar ik hoopte, door de middaghitte begunstigd, onge-

merkt omheen te kunnen trekken. Doch de heidenen

hadden toen wel wat anders te doen dan hun onmis-

baar middagdutje; de geheele heuvelrij, tusschen Ma-
tchang en hier, was met honderden bezet, die de wacht

hielden om alle Christenen op te pakken, die zij in

handen konden krijgen. Gij kunt dus begrijpen, hoe

hun hart openging, toen zij mij in het oog kregen. Een

paar honderd man zaten den „westerschen duivel” dra op

de hielen, want mijn baard afscheren en kleeren ver-

anderen had mij niet minder kenbaar gemaakt. Ik zocht

beenen te maken, doch hierin waren zij veel knapper

dan ik
;
spoedig was ik omringd en werd gebombar-

deerd met steenen en kluiten, terwijl een van die kna-

pen mij met een geduchten sabel een slag op het hoofd

gaf. Ik ging er dus maar bij liggen en hield mij dood.

Eerst kreeg ik nog een houw, wat kluiten aarde enz.—
zonder natuurlijk een heele litanie liefelijke scheldwoor-

den te rekenen— en toen trokken de helden af, zeker

meenende voorgoed met mij te hebben afgerekend.

Toen zij een honderd passen ver weg waren, trok ik

mijn jasje uit, maakte daar een voorloopig verband van

en nam mijn beenen weer op. Waarschijnlijk uit vrees,

dat mijn Christenen, onderwijl door mijn knecht gewaar-

schuwd, mij ter hulp zouden komen, achtervolgden zij

mij niet meer, zoodat ik verder ongehinderd weer in
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Sin-tch’oang aankwam. Ik kwam er nog al tamelijk

goed af; want ofschoon de sneden op mijn hoofd niet

klein waren, (ik heb er een paar ordentelijke litteekens

van overgehouden) ben ik er overigens toch niet ziek

van geweest en was spoedig genezen. En daar geluk-

kig de gehuurde heidenen uit eigen beweging terug-

trokken en niet hier kwamen, was ik ook maar blij,

dat het mij niet gelukt was in Ma-tchang te komen
„Doch nu gaf O. L. Heer uitkomst. Een heidensche

tongfouter (Oosterling d. w. z. een vreemdeling uit een

andere provincie, een huurling, die voor geld alles doet,

goed en kwaad) uit Wang-ts’uen (heidensch dorp), die vroe-

ger bij Tchao-santse (naam van een Christen) gewerkt

had, kwam zich uit eigen beweging aanbieden om ons

te helpen. Hij trok naar de stad, quasi om groenten

te koopen, en op den bodem zijner manden laadde hij

kruit enz.; zoodat binnen een paar dagen onze geweren

tot een twintigtal waren aangegroeid. De Christenen

braken mijn kachel af en maakten van de pijpen een

kanon
;
ook werden kanonnen gemaakt van hout, over-

dekt met ijzeren banden en van binnen gevoerd met

eenige lagen blik; en al zijn die kanonnen misschien

gevaarlijker voor de Christenen zelf dan voor de hei-

denen, toch maakt het probeeren er van alleen leven

genoeg om de heidenen ontzag in te boezemen en den

Christenen moed te geven. Dezer dagen begon de moed
weer een beetje te zakken, omdat men gebrek aan hagel

had en het onmogelijk was er uit de stad te laten komen.

Doch diezelfde heiden redde ons nu ook weer. Gisteren

nacht kwam hij van Ing-tch’eng (een klein stadje) terug,

vanwaar hij alleen loo pond hierheen gesleept had, hij

was op van vermoeidheid, doch nu hebben we voorraad

in overvloed. De Christenen uit de stad hebben ons
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deelen tot het vervaardigen van kruit), hetwelk ’s nachts

over den stadsmuur naar beneden gelaten werd. Doch

doordat er eens een zak zwavel op den grond gevallen

is, heeft men in de stad de lucht er van beet gekregen

en nu is het onmogelijk daar nog wat vandaar te halen,

voorloopig ten minste. Nu, het is minder noodig, zoo-

wel hier als in Ma-tchang enz. zijn we flink voorzien.

Iets wat u waarschijnlijk niet verwachten zult is

dat de kerk van Nan-tsoui (kl. Chr. gem.) nog niet de

minste schade geleden heeft, en waarschijnlijk ook niet

lijden zal. De cheu (’t heidensch gemeentebestuur van

het dorp) heeft er voorloopig de hand opgelegd en de deur

verzegeld, met verlof om iedereen, die schade toebrengt,

dood te slaan. Dat zaakje is beklonken door den bc-

ruchten dobbelaar Tch’oenlo, die zich bij deze gelegen-

heid bekeerd heeft en zich kolossaal roert om te redden,

wat te redden is. Zoo doet de vervolging ook hier en

daar goed; en bv. hier in Sin-tchoang heeft zij van de

grootste vijanden reeds goede vrienden gemaakt en als

O. L. Heer ons den vrede schenkt, hoop ik dat vuurtje

ook wel warm te kunnen houden.

Enfin, wc zullen ons voor het tegenwoordige maar

op God verlaten en maar geen luchtkasteelen bouwen.

Geve intusschen de goede God, dat er spoedig uitkomst

gevonden worde en wij Uwe Doorl. Hoogw. weer spoe-

dig in welstand en gezondheid wederzien. Dat Gods

H. Wil geschiede! Ik verzoek Uw Doorl. Hoogw. mijn

eerbiedige groeten te willen doen aan Mgr. Scarella en

aan alle aanwezige missionarissen bijz. aan hen, die ik de

eer heb te kennen nl. Mr. Carbonari en vooral Placied niet

te vergeten, die, naar ik hoop, van zijn hongerlijden op

de reis bekomen zal zijn. We hadden hier zijn dood
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al betreurd, alle omstandigheden en zelfs de woorden,

die hij in zijn laatste uur gezegd had, werden in geuren

en kleuren hier verteld. Hij is dus voor ons zoo goed

als verrezen en ik beloof hem de veroorzaakte onrust

betaald te zetten, door hem eens goed te plagen, zoo-

dra de gelegenheid gunstig is.

Nu, Mgr., ik vraag u voor de Christenen en voor

ons een bijzonderen zegen en een hartelijk gebed. We
willen allen moed houden tot het laatste en geschiede

dan Gods H. Wil



Wapenstilstand tusschen de Mogendheden en het

Chineesche Gouvernement.

Ontzet van Han-lo-ien. Nieuwe edicten in Chan-si.

bericht, dat de Europeesche Mogendheden,

na de inneming van Tien-tsin, aan het Chi-

^ neesche Gouvernement vredesvoorwaarden hadden

gesteld, werd den ballingen van Tien-kia-king

,

(N.-Honan), den 2®^^ Augustus medegedeeld door

den braven mandarijn van Lin-sien; deze heeft,

zooals we nog zullen zien, niets onbeproefd gelaten om
de beide bisschoppen, Mgr. Scarella en Mgr. Hofman,

en hunne missionarissen te beschermen en aan diens

krachtig optreden schrijft men het toe, dat de kerk en

de residentie van Mgr. Scarella behouden zijn gebleven.

In tegenstelling met Chan-si, bleef Honan gestadig on-

der den invloed der bekende wapenfeiten en sleet men

daar, van wege den wapenstilstand, betrekkelijk rustige

dagen. Gedurende dien wapenstilstand ontving Mgr.

Hofman van uit Ma-tch’ang de volgende berichten :



13 Aug., Ma-tchang. Brief van den Hoogeerw. Pa-

ter O. Timmer.

„Op het punt staande, iemand naar U.D. H.Wh te

sturen, hoor ik, dat er bericht van U.D. H.W. in aan-

tocht is : daarop wacht ik dus.

In al onze ellende kan ik U.D. H.W. ’t verblijden-

de nieuws melden, dat onze republikeinen (missionarissen

uit Hong-tong, zie Overzicht) tot op 7 Aug. gezond en

wel waren. Verleden week heb ik lui gestuurd naar

Tai-iuen-fou, om ze daar een beetje te troosten en te

hooren, hoe het daar is; naar Tche-tcheou-fou, om te

zien, of we te weten kunnen komen, wat er van P. Theo-

philus en P. Aemilianus is geworden, en naar Hong-

tong. Geen van allen zijn nog terug, maar Donderdag

j. 1 . kwam een bode van Hong-tong met een zeer laco-

niek briefje van P. Ivo d.d. 7 Aug., met de tijding, dat

de Paters het allen goed maakten en de bode ons het

nieuws wel zou vertellen. Uit diens verhaal blijkt het

volgende : De residentie en de woningen der Christenen

in Hong-tong vernield, eveneens in de twee bij de stad

gelegen christianiteiten In Tou-pi eveneens de kerk

— iuen-tzeu vernield, de Christenen nog geen schade

geleden; uit „de boerderij” (zie Overzicht) tijding;

ik ben echter bang, dat ’t daar niet best zal uitzien. In

het district van P. Arnoldus zijn alle christianiteiten nog

in stand. De ta-tao-hoei is op Han-lo-ien (idem) afgeko-

men, heeft de kerk twee dagen belegerd en de Christenen

ongelukkig uitgeplunderd; iets dat niet kon belet worden,

omdat er te weinig volk in de kerk was
;
maar nadat

er versterking is gekomen, zijn de ta-tao-hoei leelijk ver-

slagen : zij hebben over de tien dooden, behalve nog de

gekwetsten
;
slechts één Christen, en niet ernstig, gewond.

Dus Han-lo-ien is behouden en dat is ook het behoud
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eler overige plaatsen; zelfs in Kou-lo is de residentie

nog onbeschadigd. Naar hetgeen de bode zeide, doet het

gewone volk den Christenen zooveel last niet aan als

hier; de Paters van Han-lo-ien worden nog door den

slager van Cheou-pou van vleesch bediend, maar bij de

heidenen gaat over Han-lo-ien dezelfde roep als hier

over Ma-tchang, nl. dat ieder wordt doodgeschoten, die

zich in de nabijheid durft wagen. In Siang-ling is de

kerk verbrand te Hoang-gnien; hoe het er verder uit-

ziet, niet bekend. Ik denk, dat een hoop van dieTong-

fou-ters (Christenen uit de provincie Chan-tong, die zich

in het district van P. Bertrandus hebben gevestigd} de

bergen zijn ingetrokken, evenals onze Boerke (P. Ber-

trandus Boerke), die veilig en wel beschermd te P^an-

teou zit, in een vesting, geheel van hardsteen opgetrok-

ken. Daar zullen de Tong-fou-ters van Siang-ling zijn

heengegaan ter verdediging.”

Fan-teou ligt in de bergen, waar één christen fa-

milie woont, alléén en ontoegankelijk voor de ver om-

liggende dorpen
;
met deze familie, eveneens uit den

vreemde, vereenigden zich de andere Tong-fou-ters,

waarover boven. —
„Van Kiang-tcheou weinig bericht wegens de on-

veiligheid der wegen. In Hong-tong twee Christenen

vermoord : een stokoud man en een jongen, ’t Schijnt

dat de residentie door den mandarijn verzegeld is, dus

nog in wezen, evenals de Cheng-mou-t’ang (kerk van

O. L. Vrouw in Kiang-tcheou) aldaar. Dit is de toestand

van de Republiek.”

Meer bijzonderheden over zijne „republikeinen”

verneemt Mgr. voor het oogenblik niet; de dappere

verdedigers van Han-lo-ien hadden het nog te druk,

om al dat gespuis van hun lijf te houden, dan dat zij
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aan veel schrijven konden denken: dit alles was stof

voor later en werd uitgesteld tot meer rustige dagen.

Toch hebben zij niet verzuimd alles nauwkeurig aan te

teekenen. Een breedvoerige beschrijving der voornaamste

gebeurtenissen verscheen in de N. D. C./b. a., van de

hand van P. Arnoldus, gedat. i6 Oct., ook deelt P. Ivo,

den 9^^ Febr. 1 . 1 . Han-lo-ien’s lotgevallen aan Mgr.

Hofman mee. Wij geven het woord aan P. Ivo. —
Na eenige gegevens, hier van minder belang, — o. a.

hoe bij den brand der stad Hong-tong zijn gansche

bibliotheek verloren ging, — beraamt hij de geleden

schade en schetst dan het oorlogstooneel van zijn district

Hong-tong :

„Wat onzen oorlog aangaat, zoo zegt hij, ziehier

wat er voorviel : In de maand Juli lag in Fanli, in

het kampement der soldaten, een bende van 280 Ta-

taoeers, die door den mandarijn van Hong-tong werden

onderhouden en een dito van 100 in Cheou-pou. Op
aandringen van den mandarijn, sloegen zij den 29®^^'Juli,

’s morgens om 51/2 uur, het beleg voor Han-lo-ien en

begonnen het terstond te beschieten. Het dorp werd

aanstonds prijsgegeven en leeggeplunderd. De Ta-tao en

Ihotoan (genoemde beide boxersvereenigingen) bezetten

de heuvels aan beide zijden der kerk, vanwaar zij overal

in ons atrium (plein voor de kerk) konden schieten,,

terwijl de onzen naar boven moesten vuren”.

Dit kerkje ligt, volgens de beschrijving van P.

Arnoldus, geheel en al omringd van een aarden muur,

boven op een berg, die tusschen twee andere bergen

in gelegen is; de voet van den berg, ter linkerzijde,

grenst nagenoeg aan den muur van het kerkje, zoodat

men vanaf den berg gemakkelijk binnen de muren kon

schieten. —
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„Toch gelukte het hun, zoo gaat P. Ivo voort,

met i6 geweren en 2 t’ai-t’siangs, den vijand, die gaan-

deweg tot lOOO a 2000 man aangroeide, op een afstand

te houden. Op den Noorderheuvel stonden de „lai” (tri-

bunalisten) van Hong-tong en Tchao-hien, die echter

voorloopig werkeloos bleven. Een groot gevaar voor

ons was watergebrek. De Ta-tao had onze emmers

bemachtigd en den put bezet. Onze eenige uitkomst

was : ontzet door andere Christenen. Dezen daagden ech-

ter niet op, ook ’s nachts niet. — (De nacht ging rustig

voorbij.) Den volgenden morgen begon terstond het

lieve leventje weer : schieten, bombardeeren, schelden.

Den geheelen dag door kreeg de vijand versterking en

de Christenen bleven uit. Wij hadden nog i k ton wa-

ter. Om 5 uur namiddag arriveerde weder een nieuwe

bende van 50 man Tataoeërs, die zich bij hunne mak-

kers op den Oosterheuvel voegden. Wij achtten alle

kans verloren en hadden juist de heilige vaten begraven,

toen een andere bende van 50 man in het Noorden

aankwam en recht op den Oosterheuvel aantrok. Op
een tachtig pas afstands houden ze halt, heffen de Li-

tanie van O. L. Vrouw aan (het krijgslied der Christe-

nen van Hong-tong) en vuren op de Ta-tao. Het waren

de Christenen ! De onzen vliegen het atrium uit en

plaatsen den vijand tusschen twee vuren. De ontzetters

hadden weer opnieuw geladen en nu, op 50 pas, lossen

zï] uit 35 geweren en een t’ai-t’siang weder een salvo

op de Ta-tao en stormen dan op hen af. De Ta-tao,

die eerst goed stand hield, krijgt nu van de onzen

«enige schoten in den rug en gaat aan den haal. De
grootste partij van den vijand, die zich op den Wes-

terheuvel bevond en hunne kameraden niet ter hulp

konden snellen zonder de kerk te passeeren, slaat nu,
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door de onzen achternagezet, ook qp de vlucht, in de

richting van Cheou-pou. Daar stooten zij op eene bende

Christenen uit Ping-iang, die er menig Tataoeër neer-

legt. De vijand had 30 a 35 dooden en bij de 100 ge-

wonden. Ook maakten wij, door Halo (een naburige

plaats) geholpen, 12 gevangenen, waarvan er 5 stier-

ven — één na eerst gedoopt te zijn — ;
één werd

er los gelaten en de 6 anderen ontsnapten. In de

kerk teruggekomen, besloot een geweldig „Te Deum”
de zware dagtaak. De Christenen vertelden, dat zij sinds

het begin om de heuvels hadden rondgezworven. Zij

durfden echter met een kleine bende den aanval niet

wagen en konden zich niet vereenigen. Den tweeden

dag, 30 juli, was dit aan een 50 man gelukt en vree-

zende, dat ons water op zou zijn, bonden zij den strijd

aan. Eerst knielden zij neer en offerden hun leven aan

God op, overtuigd, dat de val der kerk de dood aller

Christenen zou zijn. Zij moesten dus overwinnen of sterven.

Gelukkig deden zij het eerste. Iedereen zag hierin Gods

bijzondere bescherming en zelfs de heidenen noemden het

een duidelijk wonder. Wij hadden 4 licht-gewonden.”

Nu Han-lo-ien eenmaal was ontzet, kon men de

toekomst meer gerust tegemoet zien
;
de bezetting was

thans meer dan voldoende aangesterkt en ook de be-

wapening liet niet meer — zooals vroeger -— te wenschen

over. Daarvoor hadden de ontzetters gezorgd. In Hong-

tong toch — de bergstreek brengt het mee -- zijn na-

genoeg allen, zoo Christenen als heidenen, jager; de

Christenen van buiten, die zich aanvankelijk met de

bezetting van Han-lo-ien niet konden vereenigen en wel

wisten, hoe armzalig het daar binnen met verdedigings-

middelen uitzag, achtten het dus hun eersten plicht

te zorgen voor geweren. Velen hadden hun eigen
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jachtgeweer, anderen wisten van de heidenen te koopen

of te leenen en weldra was het getal groot genoeg om een

soort klopjacht te organiseeren: niet, zooals naar gewoon-

te, tegen de arme dieren der bergen, maar thans tegen de

boksers. Dat ze ook nu raak schoten, hebben we gezien.

Een kranig volk, inderdaad, de bewoners van Hong-
tong en omgeving: ruw, als de rotsen hunner bergen,

vast op hun stuk staande, als die bergen op hun fon-

dament, gehard, als alleen een bergjager zijn kan, maken
zij een volk uit, waarmede het meer geraden is rijst te

eten en thee te drinken, dan wel te vechten. Doch
van den anderen kant beschouwd, om zulke lui, door ’t

strijden verhit, door onrecht verbitterd, overmoedig

door de behaalde zegepraal, om zulke lui in toom te

houden en dienstbaar te doen blijven aan de goede

zaak, daarvoor was meer dan een krachtvol optreden,

daarvoor was er beleid en tact noodig en wij zullen

nog in de gelegenheid zijn om te zien, hoe de missio-

narissen, zonder het laatste, wellicht van den wal in

de sloot waren geraakt. — Doch dit ter plaatse
;
laten

wij thans zien, hoe het in andere districten was gesteld.

„Uit Tchao-kia-ling een briefje ontvangen, dat in

Üu-siang de toestand treurig is: bijna alles afgevallen

en toch worden ze nog op vele plaatsen uitgeplunderd.

In Chang-cheu-tSLien (Chr. gem. met kerk en residentie

van P. Winfridus) zijn een vrouw, een meisje en een

nog ongedoopt man op hunne weigering van af te val-

len vermoord. Martelaren! In Tuen-lio (i) is de toestand

nog treuriger. Nan-ling het laatste verdedigingspunt is

gevallen; de een zegt uit gebrek aan kruit, de ander

uit gebrek aan moed. Gevolg er van : totale uitplun-

dering, vermoording van drie Christenen, evenals die

1 Zie pag. 41
;
verder : Aanhangsel.
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van Ou-siang, vegens hun weigering om te apostasieeren

;

nog zouden er vier vermoord zijn geworden, doch dit

is door een ouden heiden afgekocht en tegengehouden.

Meerderen zijn nog gewond, geslagen enz. De aanvoer-

ders van de bende, die op verschillende plaatsen zoo

tegen de Christenen te keer gaat, zijn die twee broe-

ders uit Ping-wang, die wegens gepleegden moord op

een Christen, waarvan zij verdacht werden, moesten

vluchten, terwijl hun vader in de gevangenis kwam

;

de mandarijn is daar ook erg over lastig gevallen en

nu kunnen ze naar believ^en hun wraak aan de Christenen

koelen”.

Als een staaltje van Chineesche zeden teekenen wij

hierbij aan uit de gegevens van P. Placidus :

Te Ping-wang is voor twee jaar een moord ge-

pleegd op een Christen
;
van die misdaad werden twee

broeders verdacht, doch dezen gingen op de vlucht en

lieten het moordproces aan hun vader over. Volgens

Chineesch recht werd thans de vader verantwoordelijk

gesteld voor de misdaad zijner zonen en in de gevange-

nis geworpen; geheel andere gevoelens toegedaan, nm.

die der Christelijke naastenliefde, stelden zich de mis-

sionarissen tegen het beloop van het Chineesche recht,

volgens hetwelk de vader, die daarenboven de onschuld

zijner zonen volhield, het slachtoffer zou zijn geworden

van hun vermeend misdrijf. Vandaar een proces zonder

eind. De twee gebroeders, in de meening verkeerend,

dat het om en door de Christenen was, dat hun vader

zoolang moest gevangen zitten, maken zich nu de ver-

volging te nutte om zich te wreken.

„Vooral het lot der vrouwen en kinderen is be-

klagenswaardig. Velen er van zullen reeds van gebrek

^ijn omgekomen, zooals het met die van Li-tch-eng
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zeker is. Anderen zullen in handen der heidenen vallen

en groot gevaar loopen hunne eerbaarheid te zien ge-

kwetst. Op meerdere plaatsen ontzien zich de heidenen

niet, om ook de vrouwen zelfs de noodzakelijkste kleeren

van het lijf te scheuren. Konden de arme schepsels

maar hier komen, doch dat is van uit de meer afge-

legen plaatsen eene onmogelijkheid.

Onze catechist van Nan-koan (kl. Chr. gem. 2 uur

van Ma-tchang), waar wij altijd kwamen, als wij iets

in Lou-t’cheng-hien (hoofstad van het district, waartoe

genoemde plaatsen behooren) te doen hadden, is ook

door een ta-tao-hoei leelijk toegetakeld. Ik weet niet,

hoeveel sabelhouwen hij over zijn lichaam heeft gekre-

gen; hij zou zeker vermoord zijn geworden, maar de

mandarijn heeft hem toch kunnen redden, eenige dagen

in het tribunaal gehouden en toen hierheen gestuurd

met een Kao-cheu (edict) om de Christenen te verplich-

ten tot apostasie. De wonden van den catechist zijn nu

zoowat beter, maar ’t was eerst erg om aan te zien.

Ook de twee sabelhouwen, die onze Ephrem in Tien-

kong had opgeloopen, zooals U.D. H.W. mogelijk zult

weten, zijn zoo goed als genezen. Hij houdt er

een groot litteeken boven op ’t voorhoofd van over.

Door als voor dood neer te vallen en te blijven liggen

schijnt hij zijn leven te hebben gered. Laatstleden Vrij-

dag heeft hij ons bezocht, na zes weken alleen gezeten

te hebben. Hij heeft, evenals wij, heel wat moeite om
den vrede in zijn kamp te bewaren.

De kleinere plaatsen rondom Tchao-kia-ling zijn ge-

plunderd of door de Christenen verlaten, die zooveel moge-

lijk met have en goed naar Tchao-kia-ling trekken, zoodat

er vooreerst geen gebrek aan voeding is
;
ook kruit hebben

ze nog een 50 a 60 pd. Een aanval is door een bende
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roovers gewaagd op een paar families Christenen, bij wie

P. Theodorus zich eerst verscholen had. Ze hebben een

paar Christenen gewond, maar nadat P. Theodorus er

met een commando Christenen van O. L. V'r. (de kerk

van Tchao-kia-ling is toegewijd aan O. L. Vrouw en

een bijzondere bedevaartsplaats voor de Christenen van

Zuid-Chan-si) op los was getrokken, zijn ze op den

loop gegaan zonder iets te hebben kunnen rooven. In

„O; L. V’.” is de toestand zooals hier : dagelijks geruch-

ten van nieuwe aanvallen, maar tot nu toe is er niets

gebeurd. Onze smid hier, Fen-lai, is dag en nacht in de

weer met zijn knechts om geweren te smeden, groot en

klein kaliber. P. Kao heeft met de Christenen uit de

stad zijn best gedaan voor het koopen van kruit en van

salpeter en solfer om kruit te maken, zoodat wij nogal

een beetje ammunitie hebben, om een nieuwen aanval

te doorstaan. In de drie plaatsen hier zullen wel over

de honderd geweren zijn. — (Al het ijzer der landbouwge-

reedschappen, die de boeren aan Fen-lai brachten, werd

tot geweren omgewerkt).— Tot hiertoe had ik geschreven,

toen ik Ü.D. H.Ws. brieven ontving; ’t schijnt wel, dat

U.D. H.W. mijn eerste schrijven nog niet ontvangen

had, toen U.D. H.W. den brief verzond. Nauwelijks

hadden wij die briev^en ontvangen en hoop gekregen,

dat k hier ook beter zou worden of wij kregen een

nieuwen brief van P. Kao, melding makende en afschrift

gevende van een nieuw edict van onzen onderkoning, vol

van denzelfden haat tegen de Europeanen en de Chris-

tenen. De fou (hiermede wordt bedoeld : de mandarijn-

prefect) van Lou-ngan-fouis naar Tai-iuen-fou vertrokken;

zijn plaatsvervanger is een neef van den onderkoning.

Reeds dadelijk na het vertrek van den fou, meende ik

onraad te bespeuren, omdat een kao-cheu van den
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neden een onderkoning), waarin op apostasie werd

aangedrongen, en die tot nogtoe was achtergehouden,

dadelijk werd uitgegeven. Door het uitgeven van die

kao-cheu, zoo juist overal aangeplakt, wordt onze toe-

stand allergevaarlijkst. De Christenen hopen maar, dat

^r Europeesche soldaten hierheen zullen komen : ik

wenschte ook, dat zij er waren, maar vanwaar zullen

zij komen Na het uitkomen dezer kao-cheu begrijp ik

al de praatjes, die er rondgaan en de waarschuwingen

van goedgezinde heidenen, die ons aanmanen — op onze

hoede te zijn. Wij zijn in Gods hand en kunnen slechts

hulp van Hem verwachten. Kunnen wij het te boven

komen, des te beter; zoo niet, dat Gods H. Wil dan

geschiede en O. L. Heer ons de kracht en de sterkte

geve alles voor zijn H. Naam met geduld te dragen.

Een lijst van de gedoode Christenen, van de ge-

roofde zaken, enz. enz., is mij onmogelijk op dit oogen-

blik te geven, omdat de bode zoo gauw mogelijk moet

vertrekken. Laat O. L. Heer ons in leven, dan is hier

later aan te denken. Genoeg zij het voor U. D. H. W.,

dat behalve Ma-tchang, Kao-kia-tch, Ngan-iang en Sin-

tchoang, Hou-koan en Tchao-kia-ling, alles overstuur

is, of zeker zal gaan.

Ik stuur hierbij een afschrift van de kao-cheu van

den waarnemenden fou, welke het edict van den onder-

koning behelst
;

dit laatste is van i Aug.
;
de korte

inhoud er van is: „dood aan de Europeanen en Chris-

tenen.” Ik zal aan P. Kao schrijven, of hij nog moge-

lijkheid ziet voor kleeren van U. D. H. W. te zorgen.

Hij en de Christenen schijnen zonder hoop te zijn. Ook
hier is de neerslachtigheid algemeen.

Vaarwel Mgr. en wil O. L. Heer ons leven, hopen
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we dan maar weer op een zalig wederzien hierboven

bij ons aller Vader.

Alle paters groeten U. D. H. \V. op de meest toe-

genegen wijze. Intusschen enz.

Bij wijze van P. S. was er, denkelijk den volgen-

den dag, met potlood het volgende aan toegevoegd: „Men
zegt, dat er nog slechtere kao-cheu op til zijn. De wen-

chou (brieven van mandarijnen aan hunne onderhoorige

mandarijnen) zijn vannacht in de stad aangekomen en

van morgen vroeg was de hierbij ingeslotene reeds aan-

geplakt”.

Tot onze spijt is de „ingesloten wen-chou” niet

ingesloten gebleven, zoodat wij den inhoud niet kunnen

mededeelen, hoe gaarne wij dat ook hadden gedaan
;
meer

belangrijk evenwel is de boven aangehaalde kao-cheu,

waarvan de vertaling met die van nog eenige andere

edicten, door P. Odoricus voor de curiositeit naar Hol-

land werd gestuurd en die opgenomen is in „Sint-

Franciscus” afl. Maart:

„Het heeft hier proclamaties geregend, zegt ge-

noemde schrijver t. a. p., de ergste heb ik niet machtig

kunnen worden. Die ik zend, toonen genoeg hoe het

er op was toegelegd, den christen godsdienst met wortel

en tak uit te roeien.” Ziehier w^at de huichelachtige

onderkoning van Chan-si, Ju-hien, de moordenaar der

bisschoppen en priesters van Noord-Chan-si, dien we
nog genoeg zullen leeren kennen, in zijn kao-cheu van

(31 Juli of) I Aug., te zeggen had:

„Ik ontving de volgende aanschrijving van den

keizer: China en Europa zijn thans in oorlog; de Eu-

ropeesche missionarissen moeten allen • het land uitgezet

worden en naar hun land terugkeeren, om te voorkomen,

dat zij zich een aanhang vormen en onrust stoken enz.”,

Een Blik in Zuid-Cluui-si ö
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ik ben verplicht mij met eerbied hiernaar te regelen,

’t Is mij gebleken, dat tegenwoordig in de provinciën de

boksers in rechtvaardigen toorn en haat, het zich tot plicht

rekenen de aanhangers van den Europeeschen godsdienst

te dooden. De boksers zijn ontelbaar en wenschen niets

vuriger, dan overal rond te trekken en de Christenen

tot den laatsten toe uit te roeien, waarbij zij op de

buitengewone hulp der góden rekenen. Tot nog toe

heb ik ze tegengehouden en zijn zij nog niet gaan

moorden. Doch, zoo er in de verschillende streken

mijner provincie Europeanen zijn, die hunnen godsdienst

verspreiden, dan moeten zij terstond het rijk uitgezet en

naar hun land terug gebracht worden
;

in geen geval

mogen zij blijven. Indien zij blijven en later door de

boksers vermoord worden, is het hun eigen schuld. De
Christenen echter, zijn Chineesche onderdanen

;
daarom

zoo zij berouw toonen over hunne vroegere boosheid

en zich verbeteren, zullen zij niet gestraft worden, maar

bijaldien zij verstokt blijven en zich in hunnen over-

moed met de Europeanen vereenigen en onrust stoken,

maken zij zich aan eene groote misdaad schuldig en

zullen zij zonder genade ter dood gebracht worden.

Dus, Christenen, kiest ! Uw geluk of ongeluk hangt

van u zelven af!”

Van denzelfden was, onder meer andere, begin Juli

reeds het volgende edict verschenen

:

„De Europeesche godsdienst is allerslechtst
;

hij ver-

acht de góden en benadeelt het volk. De boksers

branden en moorden
;
uw ongeluk is dus nabij ! Nu

vermaan ik u. Christenen, bekeert u spoedig, verlaat de

boosheid en keert terug op den goeden weg. Schaadt

u zelven niet, maar luistert naar uwe overheid. Tracht

uw leven te redden. Indien gij uw plicht doet, zijt
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mijne vermaningen, zal het berouw te laat komen ;

daarom vermaan ik u en ieder gehoorzame eerbiedig”.

13 Aug. Ma-tchang. Brief van P, Cassianus Pompe.

„Het verheugt ons, dat in Honan de rust in zoo-

verre is teruggekeerd; hier schijnt het er nog ver van

verwijderd; zoolang Ju-hien onderkoning blijft, is nog

geen vrede te verwachten
;
nog gisteren heeft de eul-

fou (zaakwaarnemend mandarijn voor een afwezigen fou)

namens den onderkoning, een slechte kao-cheu uitge-

geven, die P. Kao en den Christenen aldaar den schrik

op het lijf heeft gejaagd; wij willen echter het beste

hopen. Hier en in den omtrek is men nog steeds strijd-

vaardig en de praatjes zorgen er voor, dat men steeds

waakzaam is. In Han-lo-ien heeft men slag geleverd,

waarbij 10 a 12 heidenen gewond of gedood zijn: de

Christenen hadden slechts één licht-gewonde en maakten

een paard, een geweer en enkele sabels buit. P. Ber-

trandus zit te Fan-t’eou in de bergen, beschermd door

60 man. Wij zonden een -paar man uit, om onderzoek

te doen naar P. Theophilus en P. x\emilianus, doch de

boden zijn nog niet teruggekeerd. Xan-ling is uit ge-

brek aan kruit bemachtigd
;
aan het hoofd der aanval-

lers stond de moordenaar van Pin-wang
;
de catechist

lang, (als echt martelaar gestorven), uit Kouo-ts’iuen

en twee anderen zijn vermoord, nog vier anderen zouden

opgehangen worden, maar kregen, op voorspraak van

een ouden heiden, gratie.

In Tsao-kia-ling is de toestand nog als altijd; ze

hebben een 60 pd. kruit gekregen, zoodat ze een aan-

val kunnen afwachten. Men zegt, dat de apostaten van

Chang-cheu-t’iuen (Ou-hiang) verplicht zijn een pagode te

bouwen; arme ongeluk kigen ! In Ta-iu, Chan-heou
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(christen gemeenten ten Zuiden der stad Lou-ngan-fou,

bestuurd door P. Kao) en omliggende christianiteiten

moet vreeselijk huisgehouden en gemoord zijn. De
paters hier en in den omtrek zijn vol moed; voor een

paar dagen kregen we een bezoek van P. Ephrem
;

hij

had op het hoofd twee breede litteekens van de sabel-

houwen; alleen hieraan, dat hij op den eersten slag

neerviel en zich dood hield, had hij het te danken, dat

hij in leven bleef. Ziehier, Mgr., het voornaamste nieuws,

dat mij invalt ; daarenboven zal de H.E. P. Vicaris

U.D. Hoogwaardigheid wel verder inlichten
”

„De berichten uit Chan-si, aan Algr. tot hiertoe

gezonden — aldus P. Placidus in zijne aanteekeningen, —
spreken dus van de eerste vervolging en de betrekke-

lijke rust tijdens den wapenstilstand, welke tijd door

de behouden christengemeenten werd benuttigd, om de

noodige wapenen en ammunitie te koopen. In Chan-si

had nog een andere oorzaak de eerste vervolging een

weinig in haar woedende vaart gestuit : Om zich bij

het hof verdienstelijk te maken, had de onderkoning

lu-hien, na de inneming van Tien-tsin, niet alleen den

oorlog tegen de Europeanen aanbevolen, maar presen-

teerde nog bovendien zich zelf, met een groot leger uit

Chan-si, om te helpen strijden. Dit werd door het gou-

vernement gretig aangenomen en hij kreeg bevel, ter-

stond met een leger tot hulp van Peking op te trekken.

Terzelfder tijd ongeveer, deed door geheel China het

keizerlijk blufedict de ronde, waarin werd bekend ge-

maakt, dat het Chineesche leger, vijftig millioen man
sterk, geheel Europa zou verdelgen; door een ander

edict, op naam van den keizer uitgegeven door den be-

ruchten prins Tuan, werden alle Europeanen, die zich
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nog in het binnenland bevonden en alle Christenen, die

niet wilden apostasiëeren vogelvrij verklaard. lu-hien

had dus de handen vrij en daar hij eenmaal bevel had

om te strijden, zou hij zijn tijgeraard lucht geven en

bestreed hij de weerlooze priesters en Christenen

van Tai-iuen-fou en omstreken; en om zich nu te ont-

trekken aan het bevel, van gewapenderhand tegen de

Europeesche legers op te treden, deed de lafaard door

zijne onderhoorige mandarijnen een smeekschrift naar

Peking opzenden, met verzoek, den onderkoning op

zijn post in Chan-si te mogen behouden, „daar — zoo

luidde het smeekschrift — de onlusten der christenen,

onder de nogal daar vertoevende Europeanen, zijne te-

genwoordigheid noodzakelijk maakten dit verzoek werd

evenwel van de hand gewezen.

Het bevel van prins Tuan, om de Europeanen en

de Christenen der binnenprovinciën te vermoorden, heeft

ook aan de twee bisschoppen en de dertien missionaris-

sen, die zich te Tien-kia-king (Noord-Honan) bevonden,

eenige benauwde dagen verschaft. Eens berichtte de

trouwe mandarijn van Lin-sien, dat het hem onmogelijk

was, de bisschoppen en paters langer te beschermen;

niet uit vrees, dat hij van zijn ambt zou ontslagen wor-

den, want hij was overtuigd dat recht en waarheid

moesten zegevieren, maar omdat het zijn macht te bo-

ven ging
;
den volgenden dag echter kwam hij zelf een

bezoek brengen aan het christendorp Tien-kia-king en

beloofde hij te zullen doen, wat hij kon ; en hij heeft

woord gehouden. —
De wapenstilstand en de voorgewende plannen van

lu-hien, om met een leger naar Peking op te trekken,

hadden echter den vervolgden christenen van Chan-si

nauwelijks eenige verademing geschonken, of zij werden
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weer met nieuwe woede overvallen, zooals aanstonds

zal blijken. Ook Honan zou deelen in hun angst, ’t Was
lu-hien nog niet genoeg de bisschoppen van Noord-

Chan-si, Mgr. Grassi en Mgr. Fogolla, c. s. te hebben

vermoord en hunne eerbiedwaardige lijken op walge-

lijke wijze te hebben geschonden, neen, hij had ook

den dood gezworen aan Mgr. Hofman, ook Zuid-Chan-

si’s bisschop moest sterven. Een soldaat, deserteur uit

zijn leger, heeft in Siën-Sien bij de P.P. Jesuieten ge-

tuigd, dat lu-hien aan de soldaten, die op onze christen-

gemeenten waren afgezonden, bevel had gegeven, vooral

te zorgen, dat zij den bisschop van Zuid-Chan-si in

handen kregen; dit wisten de mandarijnen en dit heb-

ben zij ook door list beproefd, zooals later uit een der

brieven zal blijken.



VII.

Nieuwe Onlusten

IVla=tchang, Lou=ngan=fou, Ngan-k’eou.
Teekenen aan den hemel.— Duivelskunstenarijen.

>"e geruchten, waarvan de laatste brieven ge-

waagden, alsof een nieuwe vervolging op han-

den was, werden maar al te spoedig bewaarheid.
jW

De betrekkelijke rust was niet meer geweest dan

\
de onheilspellende stilte, die den storm voorafgaat.

Honderden waren er reeds gevallen, ontzettend

veel was er geplunderd en gebrand en toch dit alles

zou nog niets zijn bij hetgeen thans ging plaats grijpen. —

-

In den nacht van i6 Augustus heeft de Hoogeerw.

P. Vicarius nog gelegenheid, iets van zich te doen hoo-

ren
;
op een klein, waardeloos stukje papier w'ordt in

haast geschreven

:

Ma-tchaxg, i6 Aug. nacht.

Monseigneur,

„’t Schijnt, dat er niets van onze missie mag over-

blijven. Gisteren nacht is door de mandarijnen —- de

hien-koan uitgezonderd — de kerk en residentie, de

omliggende christianiteiten der stad (Lou-ngan-fou) enz.,

afgebrand en de Christenen, ook zelfs die geapostasiëerd

hadden, zijn opgepakt”.



— Bij dc eerste plundering der residentie van Lou-

ngan-fou, was de nieuwgebouwde kerk bijna onaange-

roerd gebleven en de residentie door het gepeupel hier

en daar, zwaarder of lichter beschadigd. Thans wordt

door P. Odoricus bericht, dat door de mandarijnen de

kerk en de residentie zijn verbrand enz. De mandarijn-

subprefect, het behoud der Christenen beoogende, had

door zijne soldaten aan de huizen der Christenen een

bewijs van apostasie doen aanplakken. Vele Christenen

hebben hiertegen niet geprotesteerd en hielden zich

liever permissief, wijl anders hunne vrouwen aan de

meest onzedige behandelingen van den kant der boksers

en van het gepeupel stonden blootgesteld. Dit zou de

apostasie zijn geweest, waarover boven werd gesproken.

—

„Xu komt de beurt aan ons. ’t Zal moeilijk zijn

ons staande te houden; en hulp van buiten, zal die tijdig

kunnen komen Schrijf intusschen naar alle kanten,

Mgr., opdat de Europeanen ten minste zoo spoedig

mogelijk komen, om althans het gedane onrecht te

wreken. Waarschijnlijk zal ik niet meer kunnen schrij-

ven, dus neem ik uit naam van allen afscheid en bid

U. D. H. W. nogmaals vurig voor ons te bidden en

te vergeven, alles wat wij tegen U. D. H. W. mogen

misdaan hebben. Vaarwel, Mgr., tot bij O. L. Heert

Groet Mgr. Scarella en de paters.

Met den meesten eerbied enz.”

In denzelfden angst zat ook P. Hilarion, die van

Ngan-keou, den 17=" Aug., eenige regels aan Mgr. zond, zoo

o. a. :

„De toestand is hier vreeselijk. God weet of over

een paar dagen U niet de tijding gewordt van een ver-

schrikkelijk bloedbad, van den dood van de meesten

Uwer Missionarissen, van dc vernieling van geheel Uw



Vicariaat. — ’t Zij zoo, indien God het in zijn on-

doorgrondelijke raadsbesluiten aldus heeft besloten. Zijn

H. Wil geschiede!”

Verder meldde hij, dat alles was geroofd of vernield,

de eenigste goede tijding was : het behoud van P. Kao,

den ijverigen Chineeschen priester, reeds meermalen

vermeld, die vroeger in Tao-iuen gebleven was, om de

Christenen uit de stad en omstreken bij te staan.

„P. Kao is gisteren te middernacht hier gekomen ;

ofschoon als een gewoon Chinees gekleed, heeft hij op

weg veel moeite gehad
;
slechts met opoffering van eene

waarde van 20 Tjao heeft hij er het leven bij gered;

hij is doodaf en rust nu wat uit
;

ik breng u namens

hem de hartelijkste groeten
”

De liefde en de ijver van dezen flinken Chineeschen

priester, kende, ook tijdens de vervolging geen grenzen,

’s Nachts kwam hij in de stad bij de Christenen, hoorde

hunne biecht, las er de H. Mis en deelde de H. Com-
munie uit. Dit was uitgelekt, de mandarijnen hadden

daarop zijne aanhouding bevolen en dit bevel bekend

gemaakt; hij wist zich evenwel nog intijds te redden

door naar Ngan-keou te vluchten, waar P. Hilarion zich

bevond.

Het is te begrijpen, merkt hier P. Placidus aan,

dat Mgr. beangst was door het ontvangen van deze

kleine briefjes, die toch zulke verschrikkelijke berichten

inhielden. Bovendien vertelde de bode, dat hij onder-

weg door de boksers v/as aangevallen en zelfs het mes

op de keel had gehad; ’t was enkel door zijn kordate

houding, dat hij ontkwam. Toen men hem wilde doo-

den, zeide hij : „snijdt maar toe, doch ziet jelui niet, dat

daar van den berg een groot leger Europeesche sol-

daten afkomt Dit laatste was een leugen, maar redde
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hem ’t leven. — Want de heidenen, vooral de boksers,

ofschoon zij duivelskunstenarijen aanwenden, waardoor

zij meenen bestand te zijn tegen alle wapenen en on-

trefbaar door de kwade hand, gelooven toch de dolste

dingen, vooral hetgeen zij niet zien, zoodat zij dikwijls,

als een andere Don Ouichot, tegen windmolens vechten.

— Toen de man dan ook riep : „de Europeesche legers

komen!” vluchtten alle boksers heen, niet er aan den-

kende, dat zij juist tegen zulke legers het meest on-

kwetsbaar moesten zijn.

Nu eenmaal „de bokserskwestie met haar duivels-

kunstenarijen” door ons is aangeraakt, kunnen we niet

nalaten, aan de pen van genoemden schrijver nog een

paar staaltjes te ontleenen en tevens te spreken over

de „teekenen” die in deze droevige dagen zijn waar-

genomen. Mocht, hetgeen wij thans laten volgen, aan

sommigen „wat sterk” toeschijnen, bij anderen misschien

een medelijdenden glimlach opwekken; het zij zoo; wij

houden ons overal buiten, en achten ons niet bevoegd

hier een oordeel te vellen, veel minder te veroordee-

len. Alleen stippen wij aan, dat dit niet het eerste,

noch het eenige is, door ons omtrent dergelijke zaken

vernomen. Het gaat over China
;
men houde hier reke-

ning met plaatsen en omstandigheden. — Toen voor

de oogen van Constantijn en van diens gansche leger,

het kruis aan de lucht verscheen met het opschrift

:

dit teeken zult gij overwmneiij bevond in Europa

de jonge kerk van Christus zich toen onder andere om-

standigheden, dan zij zich thans bevindt in China —
Wij beginnen met de „teekenen aan den hemel”

:

„Twee dagen lang was de zon des daags en de maan

des nachts bloedrood; de zon tevens gevlekt met drie
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zwarte kruisen. Dit is voorgevallen in de dagen, toen in

Peking en omstreken de groote Christenmoord plaats

greep. Tijdens den strijd der christenen tegen de boksers,

zijn door duizenden ooggetuigen verschijningen gezien

als : in Pe-tsang, christengemeente in de Pe-tche-ly,

eene schoone vrouw in de lucht; in Tcheng-ting-fou,

(Pe-tche-ly) op den ringmuur der kerk en residentie

van Mgr. Bruguière, een leger soldaten, waarover zelfs

de mandarijn Mgr. kwam ondervragen ; in Lin-tuang,

strijdende jongelingen boven de daken der huizen en

der kerk. In Tchao-kia-ling, Ma-tchang en Sin-tchoang

eveneens. —
De Christenen werden door de boksers herkend aan

kruisteekenen, één op het voorhoofd, één op de bloote

borst en één op den rug tusschen de schouders, de

plaatsen, die in het Doopsel met het Chrisma en den

H. Olie der catechumenen worden gezalfd. Hiervan heb

ik een feit, zegt P. Placidus, dat geschiedde den 5^"

Juli, twee dagen voor ik mijne residentie was ontvlucht.

Een christen jongentje van elf jaar, uit mijne gemeente

Kuo-tseu-k’eou, was voor een paar dagen in een hei-

densch dorp bij zijne tante, eene heidin, om op ’t land

te helpen boonen en lijnzaad zaaien. In dat dorp waren

eenige bokser-leerlingen, die dagelijks naar de stad gin-

gen, om zich bij de bokser-meesters te oefenen in de

zwarte kunst
;
deze jonge boksers erkenden het christen

kind aan de drie reeds genoemde kruisen en maakten

over zijne tegenwoordigheid in het dorp zulk misbaar,

dat het gemeentebestuur zich met de zaak ging be-

moeien. Deze, een ' zekerder bewijs willende hebben,

besloot in de raadsvergadering de bokser-meesters te

ontbieden; dit geschiedde den volgenden dag. Het jon-

jontje werd tusschen andere kinderen van zijn leeftijd
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geplaatst, maar terstond door de bokser-meesters erkend ;

dezen verklaarden, dat het dorp onrein was door de

tegenwoordigheid van dit Christen kind en dat alleen

zijn dood het dorp zou zuiveren. Het kind zou wer-

kelijk vermoord zijn geworden, indien zijne tante hem
tijdens het twistgeding niet had gered en naar zijne

ouders teruggebracht'’.

Het valt inderdaad moeilijk, in gevallen als het laatst-

genoemde, de tussehenkomst des duivels te loochenen.

Of mag men spreken van inbeelding bij feiten, waar-

genomen door duizenden en zulks op verschillende

tijden en plaatsen.^

Doch hier rijst de vraag: moeten wij nu die ver-

schillende teekenen, welke ons als onbetwistbaar werden

medegedeeld, ook alle op ééne lijn schuiven? m. a. w.

mogen wij bij de eerstgenoemde en dergelijke aan eene

tussehenkomst des Hemels, moeten wij bij de laatste

aan het werk des duivels denken ? Men weet, dat de

duivel veel kan, — men denke slechts aan de waar-

zeggers en toovenaars van Pharao, aan een Simeon den

Toovenaar, — doch zou hij van den eenen kant zijn

trawanten helpen tegen de christenen, zooals wij boven

zagen, en ten andere zijn vertrouwelingen bedriegen

ten voordeele der christenen ?

In Ma-tchang o. a. schoten de boksers over de

hoofden der christenen heen en waarom? omdat zich

daar volgens hun zeggen, een leger bevond, dus daar

moeten ze schieten. Maar moet men dan niet zeggen,

dat satan de zijnen in de luren legt? Doch we kozen

nu ook al een ongelukkig voorbeeld
;
de boksers waren

hier de verhalers .... laten we op onze hoede zijn.

Ten bewijze echter, dat de aangehaalde feiten niet

alleen staan, laten wij hier nog een citaat volgen uit



een brief van P. Bertrandus Boerke, opgenomen o. a.

in de iMaasbode 27 Jan. 11 . Na eenige der voornaamste

gebeurtenissen te hebben beschreven, zegt genoemde

schrijver
:

„Meent echter niet, dat ik die rooverbende

met al te hatelijke titels bejegen, als ik haar b.v. helsch

gespuis, satans trawanten, duivelsch genootschap etc.

noemde. Ik heb, zooals men zegt, het kind slechts bij den

waren naam genoemd. Kunnen wij niet twijfelen aan hun

helsche plannen, hun duivelsaanroeping en ongewone

krachtsontwikkeling, met meerdere vreemde, onverklaar-

bare verschijnselen, hellen, bij mij althans, allen twijfel

aan satans tusschenkomst op. Eerst geloofde ik er

evenmin aan, als aan andere duizenden rondgaande

sprookjes en vertelseltjes, doch toen ik de waarheid

dezer gezegden niet meer kon ontkennen, trachtte ik

ze als verschijnselen van hypnotisme te verklaren, wijl

dezelfde verschijnselen en toestanden zich ook hier

voordoen.

Dat knapen van 10 a ii jaar een spierkracht ont-

wikkelen, waaraan 3 a 4 volwassen mannen niet kun-

nen weerstaan, dat ze in eenige weinige dagen den

wapenhandel (schermkunst) aanleeren, klinkt vreemd en

wonderlijk; doch vooral als men let op hunne zonderlinge

wilde grimassen en uitdrukkingen des gelaats, ijselijk ge-

brul en getier--” dan kan er, dunkt mij, nog aan een krach-

tige opwekking en verwarring van het zenuwgestel wor-

den gedacht. Maar dat zulke ziekelijke individuen in

dezen toestand van volslagen bewusteloosheid en tevens

van krachtig leven der zintuigen, gebracht worden zonder

eenige suggestie van een zichtbaar medium of tusschen-

persoon, dit doet u met grond vragen, of die ongelukkigen

niet geheel en al staan onder den invloed des duivels,

dien zij vooraf aanroepen en smeeken om bijstand. Wij
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staan verwonderd over de clairvoyance of helderziend-

heid van een gehypnotiseerd sujet, waardoor hij de

dikste muren als glas kan doorschouwen. Maar, hoe op

natuurlijke wijze uit te leggen, dat men met gemak, op

het eerste gezicht Christenen (gedoopten) van ongedoop-

ten kan onderscheiden ?

En dit nu is op reis velen mijner christenen van

geheel onbekende heidenen overkomen. Deze bijkomen-

de en verzwarende omstandigheden maken dit zaakje

vrij verdacht en zelfs de heidenen ijzen op het zien

dier onmenschelijke gedaanten, en spreken van duivels-

kunsten.”
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Moord= en strooptochten door geheel Chan=si.

liet gehucht Tou=men=-eul. — Martelaren.

Chineesche wreedheden.

hebben Algr. Hofman en P. Placidus verlaten

op het oogenblik, dat hun de verpletterende

tijding gewerd van een zeker aanstaande ver-

nieling, misschien algeheelen ondergang der

Missie. Hun angst was verklaarbaar, was ge-

wettigd: van de hunnen te zijn gescheiden, hen

te zien in zulk een toestand en niets voor hen te kunnen

doen ! Doch zij konden voor hen bidden
;
het gebed

geeft moed en kracht, geeft meer dat dit, geeft ver-

trouwen op de hulp des Heeren. „Die tandenknarsende

razernij van dat bezeten volk,” zeide IMgr. eens tot zijn

vertrouweling, „kan mij toch geen oogenblik de kalmte

mijns gemoeds doen verliezen; God beschermt ons, en

’t is mij, als zie ik de van woede trillende handen dier

gevleesde duivels door eene onzichtbare macht ge-

bonden”. Onze wonderbare redding, zegt P. Placidus,

gaf ons het vaste vertrouwen, dat God ook in de toe-

komst met ons zou zijn. In dit vertrouwen en onder

vurige gebeden gingen eenige bange dagen voorbij, tot
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wij, einde Augustus, een bode ontvingen: ,,Zij leven

dus nog!” was onze uitroep. Met bevende hand openden

wij den brief en lazen wij het volgende

;

Ma-TCHAXG, 22 Aug. 19—

.

Monseigneur.

„Daar de kamer van den H. K. P. Vic. als be-

stormd wordt door het volk, dat hem over alles komt

raadplegen enz., zoodat Z. H. E. bijna geen tijd be-

schikbaar heeft, heb ik op mij genomen het voornaamste

nieuws aan U. D. H. W. te schrijven, het aan den H. E.

P. Vic. overlatende het zijne er aan toe te voegen.

De door U. D. H. \\*. geschreven brieven voor

Europa geef ik den bode mede, of hij echter den moed
zal hebben ze mede te dragen, weet ik niet, want de

toestand in ons vicariaat is ernstiger, dan hij tot nu

toe is geweest. Van de P. P. Theophiel en Aemiliaan

kregen wij bericht; den 15 Aug. waren zij nog in leven,

maar zij verwachtten, dat het spoedig gedaan zou zijn:

herhaaldelijk waren zij naar de bergen gevlucht, nu

zijn ze in Tou-men-eul, aan bijna alles gebrek -lijdende

en zelfs geen deken hebbende, om zich te dekken; ook

in Tcheu-tcheou-fou is het branden en moorden weer

volop aan den gang; zoo b. v. is in len-tchoang een

overrompeling gedaan en zijn er meer dan 30 Christenen

vermoord. In I-ning ook bijna allen vermoord; ên zoo

op alle plaatsen: apostasie helpt niet meer. alles gaat

over de kling.

P. Theophilus verwachtte den volgenden dag de

bende in Tou-men-eul, doch onze beide confraters wa-

ren te afgemat en besloten niet meer te vluchten, maar

liever met een bereidwillig hart den marteldood af te

wachten. Hoe jammer, dat wij hier niets voor hen kun-

nen doen dan voor hen bidden.”
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Ter verklaring van het voorafgaande voegen wij

hier het volgende er aan toe : Zooals wij hebben

gezien, hadden, bij het uitbreken der eerste vervol-

ging, begin Juli, nagenoeg alle Paters kunnen vluchten;

sommigen trokken zich gezamenlijk terug in de voor

het oogenblik meest veilige plaatsen
;
anderen bleven

alleen achter in de een of andere vesting, waar zij,

door de Christenen beschermd, hun wederkeerig kon-

den van dienst zijn. Dit was evenwel niet het geval

geweest met de E.E. P.P. Theophilus en Aemilianus.

Dezen bevonden zich in Tcheu-tcheou-fou of althans

in de prefectuur van dien naam, waartoe ook het

missieveld behoort van P. Placidus. Daar hadden de

eerste moorden plaats en het oproer was daar zoo

hevig en nam er in een oogwenk zulke ontzettende af-

metingen aan, dat de eerstgenoemden zich nog gelukkig

mochten achten, met achterlating van alles, wat zij be-

zaten een voorloopig toevluchtsoord te vinden in de

bergen. Nu eens verbleven zij in eene spelonk, dan weer

in een kolenschacht, eens zelfs in een drogen beerput.

Aan vluchten geen denken meer
;
zich vertoonen, stond

gelijk met zich aan de beulen overgeven
;

alleen

P. Placidus wist, zooals wij zagen, zich te redden naai-

de provincie Honan. Dat de anderen den dood zijn

ontkomen mag inderdaad een wonder worden genoemd :

van uit hun eersten schuilhoek wisten zij eindelijk het

gehucht Tou-men-eul te bereiken, bestaande uit slechts

vier gezinnen, allen Christenen. In dat Tou-men-eul heb-

ben zij, op het vlierinkje van een vervallen hut, ruim drie

maanden in de grootste ellende doorgebracht. Hun onder-

goed was al wat zij aan dekking bezaten en hun eenigste

voedsel was : „vogeltjeszaad met boombladeren in water

gekookt,” waarvan hun in den vóór- en in den nanacht

Een Blik in Zuicl-Chan-si.



door oen trouwen Christen een portie werd verstrekt. Voeg-

hierbij den gestadigen angst, waarin zij verkeerden, van

wege de berichten van moord en plundering en het ge-

vaar, van elk oogenblik te worden ontdekt. Deze pre-

fectuur toch, is als missie totaal vernield : 1 500 Chris-

tenen zijn er vermoord, 30 christengemeenten verwoest,

zelfs de graven der vroeger overleden Christenen heeft

men opengebroken en hun gebeente verbrand. Men
ziet, het was algeheele vernietiging, wat men hier op

het oog had en echt infernaal moet wel de haat zijn ge-

weest van hen, die hier hebben gewoed, dat zij het kerkhof

niet hebben gespaard: men weet, hoe de dooden vooral

den Chineezen heilig zijn. In Tcheu-tcheou-fou was het

ook, dat men eenige protestant.sche Europeanen heeft

omgebracht. Zij waren 19 in getal, mannen, vrouwen

en kinderen; bijtijds nog in Lou-ngan-fou ontsnapt,

en naar het Zuiden vluchtend, zouden ze in bovenge-

melde plaats hun graf vinden. En dergelijke tijdingen

moesten de beide missionarissen vernemen, vernemen

in zulk een toestand
;
op het oogenblik zelf, dat naar

hen werd gezocht! Doch God wilde klaarblijkelijk de

zijnen sparen. Een heiden wist aan een Christen mede

te deelen, dat de boksers, wetende dat zich daar in den

omtrek twee priesters bevonden, meermalen naar hunne

schuilplaats hadden gezocht, doch, bij de hut gekomen,

als met blindheid geslagen, of van iets anders ver-

schrikt, op de vlucht gingen
;

zij merkten de hut niet

op. Nog meer : x\nderen kwamen werkelijk in de hut,

beroofden de bewoners en vonden de beide Paters

niet. —
In welken staat zij zich den 15®^^ Aug. bevonden,,

meldt ons thans P. Cassianus : zij verwachtten den vól-

genden dag de bende in Tou-men-eul, doch waren te
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afgemat om nog aan vluchten te denken en bereidden

zich tot den marteldood. Dat hun evenwel de martel-

palmen zijn ontgaan, zullen wij later zien, als hun be-

houden aankomst in Ma-tchang wordt gemeld. P. Theo-

philus, door Z. D. H.W. Mgr. Hofman voor missie-

zaken naar Peking en van daar naar Holland afgevaar-

digd, kan thans persoonlijk de zijnen over zijn wedervaren

inlichten.

Het bekeeringswerk der prefectuur Tcheu-tcheou-

fou, dagteekent van voor vijftig jaren en de eerste

bekeering had plaats in het bovengenoemd dorp len-

tchoang. Door den hongersnood van 1878 was het

getal Christenen dezer gemeente van 200 geslonken tot

20, welk getal vóór de vervolging tot een goede 50

was aangegroeid. De Catechist van len-tchoang, die

thans 5 5 jaar oud was, kon er zich op beroemen de

eerste doopeling en de oudste Christen van Tcheu-

tcheou-fou te zijn; als kind van 3 jaar, zeide hij, was

hij door den Chineeschen priester, P. Xgan, gedoopt.

Op dien titel van „oudste Christen” ging hij groot,

maar dien titel deed hij ook alle eer aan, door zijne

deugd en eerlijkheid.

Hij was om zijne rechtvaardigheid bij heiden en

Christen bemind, had overal veel gezag, en getuigde,

ook in zaken, van een groote zeggingskracht, zoodat

hij in vele familieaangelegenheden, zelfs bij de heidenen,

als voogd en zaakwaarnemer gezocht werd. Algemeen

werd hij, vooral door het jongere geslacht, vader of

grootvader genoemd en thans mag men hem den

roemrijksten martelaar noemen der jongste vervolging.

Toen de vervolging uitbrak, trachtten zijne talrijke

vrienden hun weldoener te overreden om te vluchten;

men wilde hem het noodige geld geven of een veilige
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schuilplaats bereiden, of, om het even wat dan ook

doen, als hij maar behouden bleef. Hij zag echter in,

dat vluchten of zich met vrouw, kinderen en kleinkin-

deren, een tiental te zamen, verbergen, een onmogelijk-

heid was. Alléén te vluchten en dit met gevaar, dat

de zijnen het leven of..... wie weet het geloof zelfs

zouden verliezen, dit weigerde de brave man standvas-

tig. De boksers kwamen, ontboden door zijne vijanden.

Hij riep zijn gezin bijeen en vermaande allen om on-

wrikbaar te blijven in het geloof. Zijn huis binnentre-

dende, vond de woedende horde hen allen in het gebed;

terstond naderde de heilige huisvader zijne beulen, zeg-

gende : „Ziehier geheel mijn huisgezin, wij zijn allen

tot sterven bereid en ik heb slechts een verzoek : doodt

mij het laatst, want ik wil zeker zijn, dat allen als

Christen den marteldood sterven.” Dit werd hem toe-

gestaan. Met hemelsche kalmte zag hij de wreede

slachting van vrouw, kinderen en kleinkinderen aan,

nu eens vurig biddende, dan weer elk slachtoffer

krachtdadig vermanende.

Toen de beurt aan hem kwam, gaf hij zich be-

reidwillig over, zeggende : „snijdt mij en kerft mij,

want ik ben een Christen en heb mijn plicht als huis-

vader gedaan.” Doch neen, een nieuwe, uitgezóchte kwel-

ling had men den kloeken martelaar bereid. — Treften

zou men hem in zijn lichaam, treffen wilde men hem
eerst nog in zijne ziel. — Het familiegraf werd geschon-

den, de doodkisten opengebroken en het stille gebeente

zijner ouders werd, tegelijk met de lijken der pas ver-

moorden, in brand gestoken; eindelijk werden hem zijne

ledematen met helsche wreedheid, stuk voor stuk, —
handen en voeten met een stroomes — afgesneden. Zonder

een klacht te uiten, reikte hij elk lid ter marteling over.



dat, na afgesneden te zijn, op den brandstapel werd ge-

worpen
;

toen men hem eindelijk zijn gekerfd lichaam

doormidden sneed, gaf hij den geest. —
Voorwaar, heerlijk schouwspel, waard door de En-

gelen te worden bezongen en waarover dan ook de

Engelen in eeuwigheid zullen jubelen ! Wat een geluk !

te midden dezer ellende van zijne dierbaren te worden

gescheiden, in het vooruitzicht, ja met de zekerheid

hen over eenige oogenblikken weer te ontmoeten in het

gezelschap der zalige, altoos gelukkige geesten ! Wat
voorrecht ! zijne oogen te mogen sluiten voor den aan-

blik eener van woede brullende menigte, het uitvaagsel

der hel, om ze op hetzelfde oogenblik te openen voor

het zien van het eeuwige, eindeloos schoone Licht ! O
]^Iartelaren, hoezeer benijden wij uw geluk! Gij, gij

kendet de gelijkenis van „den kostbaren parel,” en gij

bezit hem thans, hebt hem verworven voor eeuwig;

niemand zal hem u ooit nog ontnemen ! Geluk, dui-

zendmaal geluk 1

Ziedaar een voorbeeld van Christen heldenmoed,

maar ook van den anderen kant, een voorbeeld van

echt verfijnde wreedheid. En zulke feiten laten zich

nog verhalen, maar om weer te geven aan welke mis-

handeling op sommige plaatsen de christen vrouwen

hebben blootgestaan, daartoe weigert een kuische pen

haar dienst. Neen, werpen wij liever een sluier over al

deze gruweldaden, te veel, om hier een plaats te vin-

den, te afschuwelijk, om te worden medegedeeld
;
geen

tijdsverloop van eeuwen vermag de smetten uit te wissen,

waarmede de boksers hier hun naam bezoedelden. Doch
genoeg over het ongelukkige Tcheu-tcheou-fou, laten

we thans zien, wat de Christenen elders te lijden hadden.

„U.D. H.W. zal wel reeds gehoord hebben,” zoo gaat
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P. Cassianus voort, dat onze hoofdkerk, residentie, enz.

door de mandarijnen zelven (burgerlijke en militaire) zijn

afgebrand
;
alleen de toren staat nog. Ook Xgan-keoii-

siang (eene buurt binnen de stad Lou-ngan-fou, op lo

minuten afstands der nieuwe kerk
;
aldaar had Mgr. in den

nacht van zijn vertrek uit de residentie, vele zijner kerk-

gewaden, altaarsieraden, kleeren en huismeubelen gebor-

gen
;
dit alles is verbrand of geroofd) in de stad is afge-

brand en de andere huizen zijn of wel verbrand of vernield;

Sou-king, dien wij den mandarijn noemden, is gedood.”

Deze Sou-king was vroeger klein-militaire-manda-

rijn geweest; en vandaar heette hij bij de missionaris-

sen nog altijd „de mandarijn”, hoewel in de laatste

jaren buiten betrekking. In de eerste dagen der vervol-

ging scheen hij in het geloof te wankelen en verborg

hij zich bij een pandhouder, in wiens winkel hij vroe-

ger rekenmeester was geweest. Toen de eerste troebe-

len wat kalmeerden, werd ook hij weder kalm en was

hij ijverig in de weer, om de groote christen gemeenten

buiten de stad Lou-ngan-fou van kruit te voorzien, dat

’s nachts met touwen over den stadsmuur werd neder-

gelaten. Deze diensten zouden hem worden beloond

met den marteldood. Door- den mandarijn gevangen

genomen, bekende hij moedig Christen te zijn; hij

werd echter niet veroordeeld als Christen, maar — zoo

luidde de rechtspraak van den mandarijn — als op-

standeling tegen den keizer en het vaderland, wijl hij

den Europeanen wapenen en ammunitie bezorgd had.

Sou-king protesteerde uit alle macht tegen deze aan-

zeggende: dat de katholieke priesters nooit

vijanden van den staat waren geweest, nog minder een

opstand hadden gepredikt, maar dat zij integendeel

vele diensten hadden bewezen aan het Chineesche rijk.
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hem ter dood ; daar dit vonnis evenwel door de bur-

gerlijke rechtbank moest worden bekrachtigd, werd

Sou-king naar den mandarijn-subprefect gezonden, die

hem op de gewone strafplaats voor roovers en moor-

denaars deed onthoofden. Zijn lijk werd den honden

voorgeworpen
;
alleen het hoofd en een voet werden den

volgenden dag door zijne bedroefde weduwe opgeno-

men en eerbiedig begraven. —
„In Kia-tchoang, — zoo luidt het verder — is het

oliemannetje met vrouw enz. gedood.”

Deze Christen, in de wandeling „het oliemannetje”

genaamd, omdat hij olie langs de huizen ventte, werd

met zijne vrouw en nog drie andere Christenen in een

50 ellen diepe kolenschacht (i) geworpen. —
„In Sou-tien (kl. chr. gem. i .i uur ten Zuiden van

Lou-ngan-fou
;
een der christen-families, die daar wo-

nen, had een zoon op het klein seminarie) is alles ver-

brand
;
enkele Christenen zijn in de vlammen omgekomen,

de student en anderen zwaar verwond, zoodat ook zij

het leven wel niet zullen behouden. Zooeven komt het

bericht, dat ook Liou-ling (3 u. ten Zuiden van Lou-

ngan-fou) platgebrand is : de oudere broeder van den

student Philippus is gedood en men zegt, dat nog 20

andere Christenen zijn omgekomen. Miao-ts’uen en

Tsou-ts’uen (ook in die streek gelegen) zijn door de

heidenen omsingeld, om hetzelfde lot te ondergaan. Geen

enkel Christen van Lou-ngan-fou mag de stad verla-

ten, zoodat wij van daar ook weinig zekere berichten

hebben. Zoodra het gerucht kwam, dat in de stad en

omstreken zoo werd huisgehouden, is de gewapende

(1) steenkool wordt in Clian-si voornamelijk aangetroffen in liet mid-
den — aan de grensscheiding van Zuid en Xoord — en in het meer Zuide-
lijk gedeelte, waar men ook vruchtbare zoutgroeven vindt.
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macht uit Sin-tchoang (legerplaats van P. Ephrem) in

den nacht naar Tao-iuen gegaan en heeft daar nog vrij

wat zaken van U.D. H.W., als staf, reliquien, kleeren enz.,

opgegraven en behouden in Sin-tchoang gebracht. Ik

behoef niet te zeggen, dat onze versterkte gemeenten

vol zijn met volk, van alle kanten te zamen gestroomd,

om hier een onderkomen en voedsel te vinden
;
enfin,

wij kunnen ons met het koren nog zeer goed redden,

voorloopig hebben wij crediet en voor de toekomst.^

DeiLs providebit (God zal er in voorzien). Als er niet

spoedig gunstig bericht uit Peking komt, dan zullen

wij hier ook niet lang meer veilig zijn
;
althans alge-

meen werd verwacht, dat de soldaten deze twee dagen

Ma-tchang van drie kanten zouden aanvallen en zeker

is ’t, dat in de dorpen uit den omtrek honderden men-

schen waren opgekomen om mede te plunderen
;

tot

nu toe echter is er niets gebeurd, dan dat Kao-kia-tchoang

van nacht een groote bende comediekijkers, die zich tus-

schen de in-kia-tzeu hadden verscholen, op de vlucht

heeft gedreven. Buiten Ma-tchang is voor meer dan de

helft van het dorp een geul gegraven en een wal op-

geworpen, om zoo mogelijk den vijand tegen te houden ;

de kant van Kao-kia-tchoang is opengelaten (voor den

weg die daar loopt
;
zoodoende bleven de beide dorpen

in gemeenschap; zie Overzicht).

De nieuwe mandarijn van Lou-ngan-fou is voor

eenige dagen aangekomen, hij was tot nog toe man-

darijn in Tai-iuen fou
;
men zegt, dat voor ons van

hem geen steun te verwachten is, maar hij kan ons al

moeilijk slechter behandelen dan de eul-fou (bij vertrek

van een mandarijn tijdelijk zaakwaarnemer), die als een

satan te werk ging.

Uit „de republiek” sinds het laatste schrijven geen
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bericht; Tsao-kia-ling (zie Overzicht) is nog in leven

en de paters aldaar maken het goed, evenals wij allen

in Ma-tchang, Kao-kia-tchoang, Sin-tchoang en Ngan-

iang. En hiermede meen ik het voornaamste te heb-

ben geschreven; wat nog mag ontbreken zal de H. E. P.

Vicaris wel aanvullen. Wij zien met vertrouwen en

volle overgeving aan God de toekomst tegemoet. Dat

Gods H. Wil in alles geschiede

!

Ontvang, enz. was get. P. Cassianus.

Het daarbij ingesloten schrijven van den Hoogeerw.

P. Odoricus, luidde aldus :

„Nadat P. Cassianus welwillend op zich heeft ge-

nomen U. D. H. W. ’t noodige te schrijven, heb ik er

niet veel meer bij te voegen.

De Christenen, die uit Tai-iuen-fou zijn teruggekomen,

hangen een treurig tafereel op van den toestand hunner

medechristenen aldaar. De moorderij is in de districten

van Tai-iuen-fou, Tai-iuen-hien, Tai-kou enz. (N.Chan-

si) schrikkelijk geweest en is na het edict van den on-

derkoning - opnieuw begonnen, evenals hier. Van de

meeste paters weet men niet, waar zij zijn en of zij

nog leven. In de gemeente Tsiou-kia-tsuen in Tsi-hien,

waar de Chineesche priester Pei is, dacht men, dat Ke-leao-

keou en Tong-eul-keou nog zouden bestaan en dat in

de laatste plaats de overgebleven Europeesche paters

zichineene koleniao (steenkolenmijn) verschuilen: maarzij

kunnen geen bericht geven : communicatie is onmogelijk”..

P. Vicarius spreekt hier over Noord-Chan-si, waar,

den 9®^^ Juli, Mgr. Greg. Grassi, Vic.-Ap., Mgr. Fran-

ciscus Fogolla, coad., 2 paters en 7 zusters Francisca-

nessen een glorievollen marteldood stierven, (i) De

(1) Zie ..Be vervolginfj in China', in het Maandschriit Sinf-Antonins 1901
pag. :?;3.



overgebleven Europeesche paters hebben drie maanden
in een kolenmijn doorgebracht; een hunner, F. Prosper,

zegde eindelijk zijn schuilhoek vaarwel en ging naar

Tcheng-ting-fou, eene reis van vijf dagen, waarover hij

twaalf nachten heeft gedaan, zijn Fmropeeschen neus

onder een pleister verborgen houdend. Van de Chinee-

sche priesters is er een, bij wijze van kruisiging, aan den

stadsmuur genageld
;

een ander dood gesteenigd
;
een

derde levend begraven en de vierde levend in een ko-

lenschacht geworpen
;

van de drie anderen was op

22 Aug. nog geen bericht. —
„Bij ons, in Ou-siang, (district van P. Winfridus)

is ’t ook schrikkelijk : na apostasie te hebben bedreven,

moeten de Christenen er toch aan gelooven. Zoo kwam
er weer bericht van vijf martelaars te Siao-tien-chang

(tot hetzelfde district behoorend); de vrouwen van deze

plaats hebben zich en bloc naar Tchao-kia-ling begeven,

waar zij na drie dagen aankwamen, uitgeput van hon-

ger en vermoeienis en verscheidenen bovendien deerlijk

door sabelhouwen enz. verwond. De kleinere Christia-

niteiten rondom Tchao-kia-ling zijn ook alle verwoest,

maar de Christenen zijn, hoewel velen gewond, toch

naar O. L. Vr. (reeds genoemde bedevaartsplaats) kun-

nen vluchten. Uit Tuen-lio (district van P. Aegidius

z. g.) weinig berichten : de Christenen, ook zij die zoo-

genaamd geapostateerd hadden, kunnen het er niet uit-

houden : dit heeft althans dit geluk, dat vele apostaten,

ziende, dat hun afval toch niet helpt, tenminste als

Christenen willen sterven. Jammer dat de meesten

’t geluk moeten missen, van eerst door de biecht enz.

hun val te herstellen
;
moge de dood, voor God gele-

den, bij hen alles weêr goedmaken !

Wij kunnen thans met recht zeggen, dat nu alles
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vernield is; in Lou-ngan-fou en Tcheu-tcheou-fou, op de

zes plaatsen na, wier beurt eiken dag verwacht wordt.

En in „de republiek” zal ’t, vooral na het laatste edict,

wel ’t zelfde zijn. In Han-lo-ien (genoemde Chr. gem.

uit Hong-tong) hadden de Christenen anders nog een

mooie grap uitgehaald, nl. : bij de eerste belegering

waren ook lui van een dorp uit den omtrek, die meê

hadden gedaan aan ’t bestelen der Christenen. Onze lui

zijn ze later een bezoek gaan brengen, hebben nog een

paar lui doodgeschoten en verder ’t dorp leeggestolen

;

ze kwamen terug o. a. met 7 ossen, 4 ezels, 50 dekens,

de noodige hoeveelheid doek enz. en bij ’t heengaan

hebben ze gezegd, dat ze nog maar een keer naar Han-

lo-ien moesten terugkomen. Dat onze Marciaan in

Tchao-kia-ling is, is zeer goed; hij is vol hoop en houdt

er zoo den moed in. De faam van Ma-tchang is heinde

en ver verspreid en overal zeggen de heidenen dat, zoo-

lang Ma-tchang staat, zij geen vrede kunnen hebben

en dus alles moet worden aangewend om Ma-tchang

te nemen. Hopen wij, dat dit niet gebeure, want dan

gaan de nog overgebleven plaatsen ook overstuur,

’t Spijt ons deerlijk, dat U.D. H.W. zich zoo moet be-

helpen en alles moet missen. Hierom zouden wij graag

U.D. H.W. onder ons hebben, want wij hebben ’t goed

en gemakkelijk; de tuin levert groenten genoeg, aan

vleesch etc. nog geen gebrek; maar of U.D. H.W. hier

zoo veilig zou zijn als bij Mgr. Scarella, valt wel te

betwijfelen, want Ma-tchang is en blijft het mikpunt

der heidenen, die niet zullen rusten voor ze het ten

val hebben gebracht. Nu de stad en omstreken over-

stuur zijn, is ’t ons onmogelijk ons verder van ammu-
nitie te voorzien, en dat is een groote zaak. Maar we
blijven op O. L. Heer betrouwen. Hij alleen kan uitkomst
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geven. En hiermede neem ik weer afscheid van U.D.

H.W., niet wetende, of het ons nog zal gegeven zijn,

nog te schrijven. Over miswijn heb ik naar Tong-eul-

keou geschreven
;
P. Pei antwoordde, dat, als er vrede

kwam, hij er voor zorgen zou. Met den meesten eer-

bied enz.”
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IX.

Uit Hong=tong.
A. Schermutselingen in het district Hong-ton(;.
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- ooals bij het „ontzet van Han-lo-ien” is opge-

merkt, was er voor de missionarissen, vooral

in Hong-tong, ‘ heel wat noodig, om van de

behaalde zege te kunnen profiteeren. Men her-

innere zich slechts de vluchtige karakterschets

f

t. a. p. over het volk gegeven. Doch niet alleen de

volksaard der Christenen zelf, ook de stemming der

mandarijnen en de veranderlijke gezindheid der heide-

nen, dit alles moest worden in het oog gehouden en

benuttigd. Of ook op de laatsten te rekenen viel In

den beginne zeer zeker niet ; zij lieten de boksers maar

begaan; wat dezen voor hadden ging uit van hooger-

hand en, of de Christenen al of niet vermoord werden

en beroofd, wat kon hun dat schelen.^ In het laatste

geval konden ze helpen! Bij Han-lo-ien stonden er in-

derdaad een duizendtal gereed om den boksers de be-

hulpzame hand te reiken, wat daar echter niet noodig

was. En, dat ze elders werkelijk geholpen hebben en

hoe hun dit bekwam, hebben wij gezien in het voor-

gaande schrijven van P. Odoricus en zal ook nu wor-

den behandeld : de Christenen bewezen hun wel ter
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clege, dat zij van zulke grappen niet hielden en er vol-

strekt niet tegen op zagen, met gelijke munt te beta-

len. Toch was dit wangedrag jegens de Christenen,

onder hen — de niet-boksers wel te verstaan — meer

uitzondering dan regel; met de fatsoenlijke lui was in

Hong-tong nog al om te gaan. Velen zagen al spoedig

in, dat ze werden beetgenomen, en menigeen werd door

ondervinding wijzer. De boksers, die het aanvankelijk

slechts op de Christenen hadden gemunt, ontzagen zich

weldra ook niet, voor en na een heiden uit te schudden,

en het gevolg er van was : dat de heidenen het wel

zoo raadzaam vonden met de Christenen gemeene zaak

te maken en dat, stilletjes aan, zelfs de mandarijnen,

beducht voor hun eigen rug, hunne edicten begonnen

te wijzigen. „De lui, die zich tot nu toe voor ta-tao-

guee en u-gwo-twan hadden uitgegeven, waren niet de

echte ta-tao-guee en u-gwo-twan. De echte zouden later

eerst komen ” zoo luidde het thans. — Deze edicten

verschenen einde Augustus. — Welk verschil er nu be-

stond tusschen een echten bokser en een valschen, waagt

P. Arnoldus — aan wiens schrijven wij eenige dezer bij-

zonderheden ontleenen — niet op te lossen
;
de man-

darijnen vonden het wel zoo gemakkelijk hiervan maar

geen verklaring te geven. Xochtans, hetzij men niet

durfde, hetzij het oogenblik vooreerst niet gunstig werd

geacht, de boksers werden niet vervolgd : ze deden wat

ze verkozen en een ieder moest maar zorgen voor eigen

lijfsbehoud. Is ’t wonder dus, dat een en ander een om-

mekeer bij de heidenen teweeg bracht ! Het recht van

den sterkste valt in dergelijke aangelegenheden nooit

te ontkennen; en dat de Christenen voor geen klein

gerucht vervaard waren, was genoeg gebleken.

Uit dezen toestand moesten de missionarissen munt
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slaan
;
kwaad geld gaat in den handel ook mee

;
aan^

stonds, wanneer we P. Ivo zijn brief laten vervolgen,

zullen we zien, hoe ook heidenen in de gelederen der

Christenen plaats nemen, om gezamenlijk de boksers

te bevechten. —
Reeds terstond na het ontzet, was Han-lo-ien’s be-

zetting op een loo man gebracht; tevens werd er ge-

zorgd voor de noodige reservetroepen buiten, terwijl,

ter tijdige waarschuwing bij dreigend gevaar, weer an-

deren dienst deden als spion.

„Onze bezetting, zoo gaat P. Ivo voort, groeide

met den dag aan. Zelfs mijne non-paschantes (Christenen,

die hun Paschen hadden overgeslagen) van Hong-tong

voegden zich bij ons en, op één na, ontvingen zij allen

de H.H. Sacramenten. Weldra hadden wij meer dan

300 man, waaronder ook eenige heidenen. Ook de Ta-

tao vercenigden zich w'eer, nu in de bergen bij Pe-po-

tch’oang, 35 li (10 li = i uur) van hier. Daar zij in

voordurend ge^^aar waren en tevens op verzoek der om-
wonende heidenen, werd besloten hen te verdrijven.”

„Zij hadden zelfs een paar kanonnetjes weten te

krijgen,” voegt P. Arnoldus hierbij, „waarmede zij een

bres wilden schieten in onzen muur.” Ook trokken

uit deze plaats dagelijks eenige Ta-taoers om de

Christenen te gaan bestelen
;

dit werden de laatsten

eindelijk moe en om er voor goed een eind aan te maken,

trok een 50 man, goed gewapend, op het roofnest af. —
„Een bende Christenen, ’s avonds van hier ver-

trokken, overviel hen ’s morgens den Aug. bij

zonsopgang. De Ta-tao had een doode en 10 gewonden

en sloeg op de vlucht, alles aan de onzen achterlatend

:

2 vlaggen, eenige wapenen, i paard, 4 ezels en 7 runderen,,

alle zwaar beladen. Het geheele dorp werd verbrand.”



— 9Ö —
Dit zou dan „de mooie grap” zijn geweest, welke

de Christenen hadden „uitgehaald.” Doch lief en leed

volgen elkaar niet alleen op het papier, maar ook in

het dagelijksch leven, maar al te graag : de Christenen

hadden nu wel hun gestolen goed terug, maar nu wer-

den ze beschuldigd en aangeklaagd van roof. De hoofd-

mandarijn schonk geloof aan die aantijging, nam de

zaak in ernst op en, zonder verder onderzoek in te stel-

len, zond hij een paar honderd soldaten om de schul-

digen te straffen
;
dit alles werd den missionarissen door

den districtsmandarijn medegedeeld. Deze ging meer

eerlijk te werk, onderzocht alles nauwkeurig en bevond,

dat de Christenen eigenlijk niets anders hadden gedaan

dan teruggehaald, wat hun ontstolen en dus hun eigen-

dom was. „Hij had”, zoo hij zeide, „aan die praatjes niet

de minste waarde gehecht en wist zeer goed, dat onze

leer een heilige leer was, die het stelen verbiedt.” Ook
zou hij zijn best doen, om het euvel te voorkomen,

maar getuigde tevens, dat het hem onmogelijk was,

voor alles in te staan. Hij wist het echter met heel

veel moeite zoover te brengen, dat de commandant

bevel gaf tot den aftocht. Of nu het gevaar, dat hun

van den kant dier soldaten dreigde, niet zoo ernstig

was, als werd gevreesd, ofwel van zoo voorbijgaanden

aard, dat het spoedig was vergeten, wij weten het niet,

doch meenen tot het laatste te moeten besluiten. P. Ivo

zegt er geen woord van; onmiddellijk na de verwoesting

van het roofnest beschrijft hij de eerste nederlaag der

Christenen, als volgt :

„Een tweede veldtocht, 20 Aug., tegen Ma-kie,

60 li van hier, mislukte. Een bende van 100

Christenen zou, bijgestaan door een bende heidenen,

10 gevangen Christen vrouwen gaan verlossen. De
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onzen misten echter de aansluiting met de heidenen en

kregen onderweg ruzie, wat oorzaak was van tijdverlies

en aanleiding, dat hun plan uitlekte. Wij leden een vol-

komen nederlaag en hadden 3 dooden 'en 45 licht-

gewonden. Hierop zond ons de mandarijn van Hong-

tong bericht, dat 200 rijkssoldaten (een andere bende

als waarvan boven sprake is
;
ook deze bende wordt door

P. Arnoldus genoemd) zouden komen om ons te bevech-

ten. Het doel was wel, zooals gezegd werd, de Ta-tao

uiteen te drijven, doch in ’t voorbijgaan zouden ze ook

Han-lo-ien plat schieten, enz. Hij had, zooals hij zeide,

zijn best gedaan om hen tegen te houden en werkelijk

had hij met den Tchen-tai (mandarijn) van Ping-iang

ruzie gehad. Nu raadde hij ons aan te vluchten, of de

soldaten te bevechten, als wij er kans toe zagen om
ons te verdedigen. Op den bepaalden dag trokken wer-

kelijk 200 rijkssoldaten uit Fan-li den weg op naar

Han-lo-ien, overal vertellend, dat de langteou (kerk) er

nu aan gelooven moest. In Cheou-pou bleven zij over-

nachten en ’s morgens voor dag en dauw rukten zij los

op Koulsl (een marktplaats) om daar eenige dagen te

blijven, ons steeds dreigende. Wij hielden het er voor,

dat alles slechts eene schijn-manoeuvre was, om ons op

de vlucht te jagen en dat zij inderdaad niet durfden. Dit

bevestigde ook een deserteur die zich bij ons aansloot.”

Die deserteur, zegt P. Arnoldus, was een Christen.

„V^oor een maand, toen de mandarijnen soldaten aan-

wierven, — alleen, gelijk zij zeiden, om de Ta-tao-guee

te bevechten, — had hij dienst genomen. Toen hij ech-

ter hoorde, dat de soldaten tegen ons wilden gaan

vechten, was hij er des nachts stil tusschenuit getrokken

en kwam zich nu scharen in onze gelederen. Hij ver-

telde ons, dat de mandarijn den vorigen avond met den

Eon Blik in Zuid-Clian-si. 7
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commandant der soldaten hevige ruzie had gehad. De
commandant verweet den mandarijn, dat het nu den

tweeden keer was, dat hij hem tegenhield om die Euro-

peesche duivels te gaan vermoorden. De mandarijn hield

echter voet bij stuk en stond er met zijn leven voor

in, dat wij beste menschen waren.”

Dank zij het flinke optreden van den districts-

mandarijn, waren de Christenen thans ook dit gevaar

weer te boven
;
doch met dat al staken de boksers des

te driester het hoofd op en bleef het zaak, voortdurend

de tanden te laten zien. —
„Zooals gezegd is, streden er reeds meer heidenen

met ons — 5 nl. — en een bende van 50 man had

zich nog daartoe aangeboden. Met Halo hadden wij een

accoord, met Cheou-pou eene „entente” (verstandhou-

ding). Ook de beide Juli’s, Nan-t’ie en Kouo-penn (om-

liggende dorpen) waren op onze hand en hielpen in het

aanvoeren van graan, kolen enz. Dit was te danken,

deels aan het tactvol optreden van Ali-wa (reeds meer

genoemden catechist), deels aan het feit, dat wij den

buit teruggaven, als de eigenaars konden bewijzen, dat

zij de Ta-tao niet gesteund hadden. Bij een volgenden

aanval, 5 Sept., deden dan ook de inlanders niet mee;

ook de Ihot’oan hield zich onzijdig. Dien dag, ’s na-

middags 3 o' uur, waagden juist 236 Ta-taoers een aan-

val, aangezet door den mandarijn van lo-iang. Evenals

den eersten keer, trachtten zij, achter deuren loopende,

het atrium (plein) te bereiken. Doch zij werden zoo

goed ontvangen, dat zij in het donker heimelijk aftrok-

ken, bang voor achtervolging.” —
Doch ook die aftocht had zijn bezwaren; de Chris-

tenen hadden vroeger de fout begaan, bij het verlaten

hunner dorpen het eetbare niet mee te nemen, zoodat de
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vijand op vele plaatsen de tafel, als gedekt, en de k'an

(gemetseld bed), als tot rust uitnoodigend, vond
:
gevolg

natuurlijk, dat de Ta-tao bleef hangen; nu echter was

alles leeg of onbruikbaar. —
„Achtereenvolgens trachtten zij thans in de om-

liggende dorpen een onderkomen te vinden met hunne

30 a 40 gewonden. Cheou-pou, Halo en Kouo-penn wei-

gerden hun dit met de wapenen in de hand. De vijand

had, met inbegrip van die ’s anderendaags aan hunne

wonden overleden, 12 dooden. Hierna was onze naam

gevestigd; de mandarijn van Hong-tong kwam ons be-

zoeken met een Chao-koan (hoofd van een detachem.ent

soldaten) en later kwam er nog een; ook kwamen voort-

durend heidenen hier aan en allen betuigden ons de

grootste sympathie (I.p. U ziet, Hgr., dat O. L. Heer

onze wapenen zegende en dat ook de Christenen zich

goed hielden. Ook de nederlaag bij IMakie was ons ten

geluk. Sommigen onzer toch, wilden openlijk oproer

maken en op roof uitgaan. Wellicht hadden wij hen op

den duur niet tegen kunnen houden. Dit échec echter,

bekoelde hun wilde geestdrift en ontnam hun den hoofd-

aanvoeder Louo-cheu, (een Christen; uit Ping-iang, die

zich overigens zeer verdienstelijk heeft gemaakt en op

het veld van eer viel. R. I. P.

Hiermèe heb ik al onze avonturen verteld en kan ik

gevoegelijk eindigen
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B. iMOORDEN TE KiAXG-TCHEOU.

Op de gruwelen, welke Kiang-tcheou (zie oz'crzicht)

had te doorstaan, wordt meermalen gezinspeeld; daar

de schrijvers echter niet in bijzonderheden treden, zullen

wij den pastoor dier plaats, P. Bertrandus Boerke, laten

vertellen, wat hem zijne Christenen na de verwoesting

wisten mee te deelen. — Dit schrijven, door ons over-

genomen uit De Maasbode, Zdbld. 24 Maart 1901, is

gedateerd: Han-lo-ien 4 Dec. 1900; een uittreksel luidt

aldus :

Schoonklinkend waren omstreeks het begin van Au-

gustus de plakkaten, waardoor de oproerlingen met vervol-

ging bedreigd werden, zoo zij hun naam niet aan den man-

darijn opgaven om gemeenschappelijk ten oorlog te

trekken. De rust scheen voorgoed weergekeerd; de

w'egen waren w’eer tamelijk veilig. Reeds dacht ik er

ernstig aan, om mijne Medebroeders in hun vesting

Han-lo-ien op te zoeken, toen het onverwacht bezoek

van vier mijner Christenen uit Kiang-tcheou mij uit die

zoete droomen deed ontwaken. Plet verhaal, dat zij

deden van het vreeselijk bloedbad, trof mij allergewel-

digst. Ziehier het verhaal: Ofschoon de Christenen

bijna allen wegens de aanhoudend goede berichten naar

huis waren teruggekeerd, werden zij na eene maand
van schijnbare rust niet weinig beangstigd door de komst

van een groot aantal rebellen. De mandarijn stelt hen

echter gerust, hen aanmanend zich allen binnen de stad

te begeven. Helaas, toen hij kort daarop de zwakheid

begaat voor de oproerlingen de poorten te openen, w^eet

hij niets beters te doen, dan den Christenen verlof te geven

zich over de stadsmuren door de vlucht te redden.
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Ox^beschrijfelijk is nu de verwarring. Op het plotseling

gezicht des wreeden doods schijnt de stem der naasten-

liefde te verstommen: als waanzinnig geworden, denkt

men alleen op eigen levensbehoud en vlucht halfgekleed

doelloos de stad uit. Vrouwen sleepen zich met veel

moeite met haar schreiende kinderen voort, tevergeefs

haar vluchtende mannen om hulp smeekend. Vaders,

met hun lievelingen op den arm, zien de wreede moor-

denaars al dichter en dichter naderen
;
en, om ten minste

hun eigen leven te redden, ontdoen zij zich in wanhoop
van hun dierbare panden, die hen schreiend naroepen.

Mijn pen trilt nog te veel tusschen mijn vingeren, mijn

oogen vloeien nog te zeer over van tranen, om u dat smar-

telijk en diep aangrijpend tooneel te beschrijven. Ik wil u

echter meteenige flauwe trekken een klein denkbeeld geven

van de helsche woede en onmenschelijkheid dier bezeten

bende, maar ook van den onversaagden moed van een

groot aantal Christenen te midden der wreedste fol-

teringen.

Nauwelijks zijn de woestelingen voltallig, of onbe-

schaamd dringen zij het tribunaal binnen om den man-

darijn hun roof- en moordplannen bekend te maken.

Deze, als een andere Pilatus, na eerst de onschuld der

Christenen openlijk te hebben beleden, geeft eindelijk,

voor zijn eigen leven beducht, toestemming, slechts als

gunst beleefd verzoekend mijn hoofdkerk om haar

monumentale waarde te willen sparen. De andere kerken

en kapellen zijn weldra de prooi der vlammen, terwijl

men, wat de hoofdkerk aangaat, zich tevreden stelt met

alles weg te rooven, tot zelfs deuren en vensters. Al

de huizen der Christenen worden leeggeplunderd en

daarna in brand gestoken.

Doch ook treffend en voor de heidenen beschamend
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is de kalmte en moed veler Christenen tegenover die

helsche trawanten.

Als hun eerste slachtofter valt de zoon van. mijn

eersten catechist, een man om zijn fortuin en aanzien

hun al lang een doorn in het oog. Vastberaden had hij

met zijn vader plan gemaakt de martelkroon niet te

ontloopen. Reeds woedt het vreeselijk onweer des op-

stands boven hunne hoofden, als hij nog met de grootste

kalmte zijn stervende schoonzuster blijft bijstaan en

later aan de doode de laatste eer bewijst. Zijn vader

poogt tevergeefs zijn talrijke kinderen en kleinkinderen

bij zich te houden, om gezamenlijk met hen den hemel

binnen te gaan. Weggesleurd buiten de stadspoort,

roept hij met vaste stem het gepeupel, dat zich in zijn

leed verlustigt, toe: „Ziet niet naar mijn tegenwoor-

dige smart, want de uwe zal later veel grooter zijn”.

De catechist der kerk aan het oosteinde der stad

had voor de Christenen, die hem tot de vlucht aan-

spoorden, geen ander woord dan: „Hoe zou ik een

schoone gelegenheid, zooals in geen loo jaar zich aan-

bood, laten voorbijgaan.^” Liever nam hij alleen op zich

de zorg der weduwen en kinderen zijner gemeente. Den
heidenen, die hem met beleefde woorden en beloften

tot afval aanzetten, gaf hij kort ten antwoord: „On-

noodig langer te praten, later zien w’e elkander weer !”

Hij stierf als een held, met zich ten hemel voerend

bijna al de hem toevertrouwde vrouwen en kinderen,

waaronder zijn eigen vrouw en drie zoontjes behoorden.

Op de terugreis naar huis, niet ver van zijn dorp,

ontmoet de catechist eener bij de stad gelegen ge-

meente het helsch janhagel. Moedig treedt hij met zijn

tweeden zoon en een pas gedoopten Christen hun tegen

;

hij antwoordt zelfs niet op hun vraag, of hij zijn geloof
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wil verzaken, maar vereffent doodbedaard onderweg met
iemand nog een rekening.

Men tracht nu zijn jongen tot afval te brengen.

„Wat praat gij nog”, zegt hij vertoornd, „dood hem,

want het is mijn jongen”.

Zoo gingen van 5 mijner gemeenten de catechisten

moedig hun Christenen voor in den marteldood, zonder

eenige poging te hebben gedaan om te vluchten.

Den oudsten zoon van een anderen catechist dier-

zelfde gemeente worden achtereenvolgens neus, ooren,

handen en voeten afgeslagen, terwijl men bij elk lid

poogt hem te doen afvallen. Dezelfde wreede pijniging

ondergaat ook de vrouw van den catechist mijner hoofd-

kerk, die als bijzondere gunst vraagt het eerst te mogen

sterven, om met woord en voorbeeld haar nichtjes krach-

tig tot den marteldood aan te zetten. Aan een heiden,

die, met haar lot begaan, haar wil overhalen tot afval,

antwoordt zij christelijk: „Ik zal in den hemel den

Heer vurig voor uwe bekeering bidden”. De man, diep

getroffen door dit antwoord, vertelde dit later zelf aan

de Christenen.

Een knaapje van 10 jaar ontloopt, zoodra hij hoort

dat zijn vader en moeder vermoord zijn, het huis van

een afvallig Christen, roepend, dat hij ze spoedig in

den marteldood wil volgen.

Drie gezusters gaan, als naar een feest, hand aan

hand naar de gerechtsplaats, om vandaar samen op te

gaan ter eeuwige Bruiloft en eeuwig vereenigd te blijven.

Een jongeling, zwaar gewond, wordt voor dood in

de rivier geworpen, van waaruit hij tot tweemaal toe zijn

beulen waarschuwt, dat hij nog leeft. Tweemaal wordt hij

opgehaald, geslagen en weer in het water geworpen,

waar hij eindelijk zijn schoone ziel den Heer aanbiedt-
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Op een andere plaats wordt een nog levende vrouw

uit de rivier opgchaald, op 5 plaatsen zwaar gewond.

Kleine dreumesen met bebloede, afgeslagen ooren,

eten nog heel bedaard hun boterham, om aanstonds

met hun onnoozele kameraadjes op den drempel des

hemels te spelen met hun onverwelkbare kronen.

Heerlijk schouwspel ongetwijfeld, voor hemel en aarde,

— een schouwspel, dat zelfs, zoo niet de bewondering,

dan ten minstede verwondering afdwingt dier onmensche-

lijke heidenen. „Die Christenen,” zoo spraken zij in hun

verblindheid, „zijn toch wonderlijke, zeldzame lui; vrou-

wen en kinderen gaan met een blij gelaat en vasten tred

den vreeselijken dood te gemoet.” Hun van het geloof

verstoken verstand kan die doodsverachting aan niets an-

ders toeschrijven dan aan de kracht der Europeesche me-

dicijnen, die „hun geest bedwelmd hebben,” zeggen zij. Het

is trouwens niet vreemd ons dergelijke tooverkunsten te

hooren aanwrijven. Arm verblind volk, dat zelfs op het ge-

zicht van die wonderen van zelfverachting en heldenmoed

zich niet uit het stof van het zinnelijke weet op te hellen!

Tegen die heldenfiguren ziet 'men een wilde horde

van monsters tierende zich kronkelen om door Satan

bezeten te worden. Snuivend als echte speurhonden,

rukt dat helsch gespuis vooruit om op het spoor te

komen der weerlooze Christenen. Niets spaart hun

bloeddorst, nog meer verhit door het ademloos gejuich

en gejubel des volks, of het moest alleen een argelooze

duif zijn, die aan den wellust dier hyena’s moet worden

opgeofiferd. Noch de sneeuwwitte haren van stokoude

grijsaards, noch het minnelijke gelaat dier lieve kleinen-

vindt genade in hun oogen
;

het zien van tranen en

stroomen bloeds maakt die tijgers nog woedender en

driester. Zij scheppen er genoegen in, met hun weer-
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te maken, maar langzaam door verschillende houwen

van pijn te zien sterven. — „Roept Jezus aan, dat Hij

u verlosse; vooruit, naar den hemel”, — dit is nog de

lage spot en hoon dier verdierlijkte, laat ik liever zeg-

gen, verduivelde wezens.

Ongelooflijk barbaarsch zijn de folteringen, die de

martelaren van dit gespuis te verduren hadden. Een niet

te ontkennen feit is het, dat bijna allen zoo niet levend,

dan ten minste na hun dood het lichaam werd opengesne-

den om het hart er uit te halen. Wat meer is — ik huiver

en vrees uw christelijk gevoel te kwetsen — zelfs de onge-

borenen werden niet gespaard Kunnen die ellendige

beulen zich niet langer meer vergenoegen aan die nog

rillende, ontzielde lichamen, dan dragen zij de verdere

lijkschennis op aan verachtelijke leegloopers, zoogenaam-

de bedelaars, die de martelaren geheel ontkleed — hun

toch is als loon het overschot der kleederen toegezegd —
naar de rivier moeten sleuren, om ze daarin te werpen.

En zoo gaat het van de eene christengemeente

naar de andere, terwijl de soldaten en de heidenen van

iedere plaats gaarne dien wangedrochten van wreedheid

tot gids verstrekken. Beducht voor wederwraak der

Christenen, mag geen enkel enl-hoei-Jieti of duivels van

den rang, zooals zij nu de Christenen in tegenstel-

ling van ons „westersche duivels,” noemen, overblijven,

zelfs niet het kleinste jongske. Daarom slaat men langs

de huizen de gong, om den heidenen, die in hun woning

nog Christenen verbergen, aan te zeggen, aanstonds

dezen uit te leveren, willen zij zelf hun hoofd niet prijs-

geven. En zoo vallen nog ter elfder ure vele Christe-

nen, door de heidenen uit hun huis gedreven, in de

klauwen dier bloeddorstige wolven. Zelfs in het hart
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des mandarijns, waarin nog een sprankje medelijden

scheen voor zijn arme burgers, schijnt de satan te zijn

gevaren. Ook hij doet in de naburige dorpen berichten,

dat, waar men Christenen vindt, men dezen op staanden

voet mag dooden en \'oor elk, hetzij dood of levend,

een belooning zal ontvangen.

Dit laatste doet u genoeg zien, dat die barbaarsche

gruweldaden niet slechts het werk waren der ontembare

woede van het laag gemeen. O neen, onder de beulen

telt men menig geletterde van hoogeren rang, terwijl

de voorname kooplui de rebellen rijkelijk van spijs en

drank voorzagen, om zelfs niet te gewagen van het, voor

’t zoogenaamd beschaafd, China schandelijk schelmstuk,

door zijn overheden zelf die gruwelijke moorden te

hebben voorbereid. Hartstochtelijk juicht het volk de

roode bende toe, die, zooals zij zeggen, Kiang-tcheou

van „het kwaad”, zooals zij de Christenen noemen,

hebben gezuiverd. Alleen dit betreuren zij, dat nog

enkele afvalligen niet hetzelfde lot ondergingen. Doch

drie weken daarna was men gelukkig genoeg, eenige

schijnredenen te vinden om het helsch gespuis tegen

eenige afvallige families aan te hitsen, welke helaas, tot

straf, hunne lafhartigheid met den dood moesten be-

koopen. In de tweede vervolging, waarin ook eenige trouw

gebleven Christenen, die te spoedig waren teruggekeerd,

omkwamen, klom het getal mijner gemartelde Christenen

tot 260. Slechts een kleine vijftig man was het met de

grootste moeite gelukt, dit ijselijk bloedbad te ontkomen.

Vreezend door ieder heiden als Christen te wor-

den herkend en vervolgd, zwierven zij dagen en dagen

doelloos door het gebergte
;
sommigen zelfs twee malen

den voet van mijn berg naderend, zonder dezen te

•durven beklimmen, daar algemeen het gerucht was
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zelfs gedood. Dagen lang waren zij zonder voed-

sel, slechts een teug bergwater — in China een onge-

zonde en ongewone drank — mocht hun koortsachti-

gen dorst lesschen, terwijl een korte slaap in de berg-

riffen, zonder eenige dekking, hun afgematte leden moest

verkwikken, terwijl het minste onraad hen weer als opge-

jaagd schuchter wild uiteen deed stuiven. Doch, dank aan

Gods Vaderlijke Voorzienigheid, kwamen zij toch allen,

schreiende als kleine kinderen, in behouden haven aan,

eenigen zelfs na een afmattende reis van lo a 20 da-

gen, .-wat bij de meesten typhus of dysenterie ten ge-

volge had. Geen geringen troost smaakten wij, na

zooveel lijden, nu bijna allen — eenigen toch hadden

zich naar de andere paters in Han-lo-ien begeven —
vereenigd waren om spoedig, zoo het den Heer be-

haagde, allen tegelijk door den marteldood den luister-

rijken stoet der vroegere martelaren naar den hemel te

volgen. Want ook hier zochten de helsche machten ons

kleine kuddeke nog te belagen. Begeerig zagen zij met

vlammende oogen en hijgende borst naar deze hun ont-

snapte prooi; tweemalen poogden zij uit de verte ons

terrein te verkennen. Maar de druiven schenen dien

helden te zuur : volgens de alom verspreide volksmare

toch hadden tot algemeene paniek 2000 eiil-koei-Jieu

(inl. Christenen) met een ian-koei-heii, d. w. z. Euro-

peaan, zich hier welgewapend gelegerd, en dank aan dit

leugenachtige praatje bleef elke onwelkome gast ver van

ons lijf. Tegen weerlooze grijsaards, vrouwen en kin-

deren durfden die helden hun goed- en bloeddorst bot-

vieren, maar voor het algemeen belang der burgers,

wat men lasterlijk zeide door ons te worden bedreigd,

hun eigen lijf te plaatsen tegenover eenige ongelukkige-
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kras. Liever stellen zij de vreesachtige burgerij gerust,

om nog eenige weken te haren koste den grooten heer

te spelen en den mandarijn met zijn raad als hans-

worsten naar hun pijpen te doen dansen, en later —
alleen op het hooren van het getrappel der soldaten-

paarden —- in allerijl, als stof voor den wind, uiteen te

stuiven en te trachten hun schitterende eeretitels en

heldendaden zoo mogelijk te verdonkeremanen.

Ook van hoogerhand, voornamelijk op aandringen

des mandarijns van Kiang-tcheou, werd ons aangezegd,

mij om naar mijn vaderland, den Christenen om naar hun

haardsteden terug te keeren, maar — lacht niet — wij

moesten zelf den eersten keer den boden, die reeds een paar

dagen die officiëele tijding bij zich droegen, in een na-

burig vlek tegemoet gaan en moed inspreken. Dezen

hierdoor zeer ingenomen, werden van nu af onze beste

voorsprekers bij hun mandarijn.

Zoo is deze dorre berg met zijn onderaardsche

steenen spelonk voor ons een dierbare piek geworden.

Hier aan den voet van een armoedig altaartje hebben

wij wel is waar geweend en gezucht, maar ook ’s he-

mels troost ruimschoots ondervonden. Hier toch heeft

Gods goedheid niet alleen alle snoode aanvallen der hel

verijdeld en beschaamd, doch bijna 4 maanden ons

wonderlijk van het noodzakelijk voedsel en van kleeding

voorzien. Is het dan wonder, dat in ons hart het denk-

beeld rijst, om, na herstelden vrede, op deze rots ter

eere van Gods Moeder en Sint Antonius een blijvend

monument onzer diepgevoelde dankbaarheid te stichten.^

Weer genieten wij een schijnbaren vrede : God
verhoede, dat het slechts een wapenstilstand zij, zooals

reeds tweemaal het geval was. De Christenen zijn met
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ccn ernstig hart naar hunne haardsteden teruggekeerd

:

wat zeg ik, haardsteden ? — een verwarde hoop steenen

duidt slechts de plaats hunner vroegere woningen aan
;
hun

landerijen liggen dor en onbebouwd
;
hun oogst is ge-

stolen, hun geld langzaam opgeteerd, terwijl hun geen

middel van bestaan in deze dure tijden overblijft.

Doch hoe wreed worden vooral nu, op het gezicht

dier ruïnen van vroegere welvaart en geluk, hun nog

niet geheelde wonden opengescheurd ! Arm en alleen

staan zij te midden dier puinhoopen
;
zij, de leden ecner tal-

rijke familie, staan nu gansch verlaten
;
onmisbare ouders,

een veelgeliefde echtgenoote, hoopvolle kinderen, zij allen

zijn niet meer : een misdadige hand heeft ze hun wreede-

lijk ontrukt, hun zelfs den troost niet gunnend, de dier-

bare overblijfselen met hunne tranen te bevochtigen. Arm
volk, dat slechts door een levendig geloof het hoofd te

midden van zoovelerlei ellende nog weet op te heffen

!

Moge het bloed der martelaren met de tranen dier

ongelukkige!! den bodem van mijn uitgemoord district

voor een groot aantal nieuwe bekeeringen vruchtbaar

maken !
*

”

Zooals de lezer reeds heeft opgemerkt, werd P.

Bertrandus van deze droevige feiten in kennis gesteld

te Fan-teou, in de bergen, waar hij zich met zijn

„kleine kuddeke'’ zoo geducht wist te maken. Zullen

wij later ook al hooren, dat er „gebrek aan levens-

middelen” komt, dan zien wij toch spoedig daarop, hoe

betere tijdingen hun toestaan, deze schuilplaats te

verlaten. Neen, de Voorzienigheid verloor die getrouwen

niet uit het oog, en het slot van dit schrijven zegt ons

reeds, wat dankbare liefde heeft uitgedacht, om aan het

nageslacht Gods Goedheid te verhalen.



X.

Aanval en bombardement van Sin=tchoang.

boven beschreven „schermutselingen'’ en

„moorden” hebben ons in het district Hong-
- 1

'. ^
S-'v'V opgehouden, dat wij daar onwillekeurig

X reeds de gansche Septembermaand hebben door-

I
gebracht. Wij keeren dus weer naar ^la-tchang

terug, om er het laatste nieuws op te doen. —
De voornaamste gebeurtenis, die daar in de omgeving,

einde Augustus, plaats greep, was een aanval op Sin-

tchoang, waarbij de aanvoerder der Christenen, P. Eph'rem,

werd gewond. Wij zullen den wakkeren verdediger zelf

het woord laten, daartoe in staat gesteld door het in-

teressante, particuliere schrijven, reeds vroeger aange-

haald. Ziehier wat P. Ephrem schrijft :

yy

Xa hun eersten mislukten aanval op Ma-tchang, hadden

de boksers, naar het scheen, niet veel zin meer hun

vingers te branden, doch nu vroeg en verkreeg de man-

darijn van den onderkoning verlof, om soldaten op ons

af te sturen. X’ominaal looo, doch in werkelijkheid 600

a 700 man, werden gelegerd ten Zuid-Oosten van Ala-

tchang, in Pe-cheu, een dorp op k uur afstand gelegen.

Den 20 ^"^ of 27^^ werd aan l\Ia-tchang een ultimatum
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gestuurd. Ten eerste, moesten de Europeanen uitgeleverd

worden, ten tweede, de kerk moest worden afgebroken

en ten derde, de Christenen moesten apostaseeren : an-

ders zou het er op losgaan. Gij begrijpt, dat het ant-

woord kort en bondig was : „doe wat ge niet laten

kunt.” Het duurde nog eenige dagen, voordat aan de

bedreigingen van het ultimatum gevolg werd gegeven.

Ofschoon wij geen ultimatum of oorlogsverklaring had-

den gekregen, waren we hier toch, zooals gij begrijpen

kunt, ook op onze hoede
;
want de legerplaats der sol-

daten was ook van ons slechts i k uur verwijderd. Ein-

delijk, den 30®", trokken zij uit, naar schatting met

een 400 man. Doch in plaats van naar Ma-tchang te

gaan, waar de wallen dadelijk bij hun verschijnen bezet

waren, maakten zij een zwenking links, trokken den

heuvel over en kwamen op ons af. Als zij daarmede

gemeend hebben ons te overrompelen, hebben zij zich

vergist. Ook hier waren wij klaar om hen te ontvan-

gen. Nochtans, de wapenen waren zeer ongelijk; zij

hadden goede geweren en schoten met kogels, wij had-

den wel een paar goede doch meest slechte geweren

en niets dan hagel, om hen te ontvangen. Zij wa-

ren minstens met 400 man, soldaten, terwijl tiendui-

zend heidenen waren toegestroomd, voorzien van

zakken en bossen stroo, om den buit weg te sleepen

en verder den boel in brand te steken. Daartegenover

konden wij op zijn hoogst 200 strijdbare mannen stel-

len, grootendeels gewapend met stokken en rieken. Doch

de Christenen waren vol vertrouwen. Met hun geweren

en houten kanonnetjes op den schouder, trokken zij er op

af, natuurlijk in de grootste wanorde — dat hoort zoo

in China — en de kleine jongens voorop. Intusschen

hadden de soldaten het vuur geopend. Van alle kanten
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lioorden wij reeds de kogels door de lucht suizen en

vlak naast mij werd reeds een Christen in den arm

gewond. En toch waren wij nog veel te ver af, om
hen met onze geweren en hagel onder schot te krijgen.

Ik gaf daarom bevel, achter de wallen terug te keeren,

en stond slechts aan eenige goede schutters toe, om, ver-

spreid en in de maïs, die toen reeds volwassen was, ver-

borgen, hen te gemoet te gaan. Nadat ik de lui de abso-

lutie gegeven had, wilde ik ook achter de wallen terug-

trekken, doch kreeg toen opeens een gevoel, alsof ik

met een’ brandenden zwavelstok in mijn kuit gebrand

werd. P. Ephrem was bakkeraan. Evenwel, in ’t be-

gin kon ik mij nog goedhouden en ordentelijk loopen.

Ik ging dus even naar huis, om mijn wond te verbinden

en keerde toen terug, om er den moed in te houden.

Slechts één Christen had mijn ongeval gemerkt, doch

die was ook zoo wijs te zwijgen. ]\Ieerdere gewonden

vielen er onder de Christenen en één werd morsdood

geschoten, door een kogel in het hart. Behalve eenige

lichtgewonden, waren er echter nog twee zwaar ge-

wond, waarvan er een, met een schot in den enkel, na

eenige dagen overleed en de andere, in ’t dijbeen ver-

wond, voor zijn geheel leven mank is. Doch de soldaten

kregen er van onze tirailleurs nog erger van. Hun ka-

pitein werd het onderkakebeen weggeschoten en be-

halve dien, hadden zij nog 20 a 30 gewonden en 5 a

6 dooden. Ma-tchang en Kao-kia-tchoang begonnen

na een paar uur uit te trekken om ons ter hulp te

komen en dus trokken de helden voor dien dag af.

Intusschen begon mijn wond mij lastig te worden. Niet

dan met groote moeite kon ik nog thuis komen en daar

werd bevonden, dat zij meer dan een vinger diep was.

Ik moest er mij toen aan onderwerpen, om den kogel

Een Blik in Zuid-Clian-si 8



er uit te laten halen, en ik kan ii verzekeren, dat ik

dat pijnlijk halfuurtje mijn levenlang niet vergeten zal.

Enfin, de kogel kwam er uit. Het was er een, zoo

groot als de helft van mijn duim, uit een Chineesch

geweer, dat door 4 man gedragen wordt. Ook dezen

keer kwam ik er tamelijk goed af. Binnen een maand
was mijn wond zoover genezen, dat ik weer de H. Mis

kon doen en na 2 } maand was ze dicht, zoodat ik

nu nog maar alleen een litteeken heb, tot zalig aan-

denken. — Het scheen, dat deze aanval alleen bedoeld

was om ons, van klaren schrik weg te jagen, of zoo

dat niet lukte, het terrein te verkennen. Ten minste,

den anderen dag kwamen zij met een 600 man terug,

waren nu ook voorzien van kanonnen en meenden thans

in stormloop ons dorpje in eens te vermeesteren. Doch

dat viel hun tegen, ’s Nachts hadden de Christenen

hard gewerkt en om het gansche dorpje een leemen

muur opgeworpen, van de noodige schietgaten voorzien.

Ofschoon deze verdedigingswerken den kenners van

strategie een gezonde lachbui zouden bezorgen, wanneer

zij ze zagen, zoo stootten toch de dapperen van het He-

melsche rijk er hun hoofd tegen. Het eerste salvo deed er

verscheidenen overhoop vallen en toen trokken zij terug

achter een huis, dat alléén en te ver verwijderd stond

om het binnen den muur te trekken. Dit huis werd na-

tuurlijk geplunderd en in brand gestoken en nu be-

gonnen zij, door de muren gedekt, een bombardement

op Sin-tch’oang. Maar al hun kogels schoten zij over den

muur en de huizen heen
;
waarom ? dat is een beetje

duister. Zij maakten een leven als een oordeel en in

Ma-tchang hield men het voor zeker, dat wij dien dag

er aangingen. De Ma-tchangers en Kao-kia-tchoangers-

besloten nu het dorp Pe-cheu, waar de soldaten gelegerd



waren, te overrompelen. Hadden zij dit met orde en

overleg aangevat, waarschijnlijk zouden ze een goeden

slag hebben kunnen slaan. Doch in de grootste wanorde

werd er op afgetrokken. Jongens met stokken, of zelfs

zonder iets, voorop, zoodat zij den Christenen, die ach-

terna kwamen met geweren (waarvan er sommige in de

haast niet eens geladen waren), beletten te schieten.

Het viel den achtergebleven wachten in Pe-cheu

dan ook niet moeilijk, één Christen te dooden en een

man of 6 te verwonden. Doch ook zij kregen eenige

dooden en gewonden, waarop de Christenen, wel een

beetje uit het veld geslagen, terugtrokken. Hier in

Sin-tch’oang bleef de kogelregen voortdurend over de

huizen vliegen, terwijl van tijd tot tijd een of meer

soldaten, wanneer zij achter de verschansing uitkwa-

msn, door de Christenen werden neergelegd. Eindelijk,

na een bombardement van een uur of zes, begon het

ineens en geheel onverwachts te stortregenen. Wel werd

het schieten nog voortgezet, doch weldra was al hun

kruit doornat geregend, zoodat zij gedwongen waren

terug te trekken, ’s Nachts kon ik aan Ma-tchang mel-

den, dat, behalve het eene afgebrande huis, Sin-tch’oang

geen schade geleden had en wij geen enkelen gewonde

hadden. Den volgenden dag trokken zij weer uit. Men
zag hen van uit Ma-tchang den heuvel opgaan, doch,

vóór zij nog den top bereikt hadden, in eens stilhou-

den en kort daarop terugtrekken. In ’t begin was ons

deze manoeuvre onbegrijpelijk, doch later vernamen

wij, dat dien dag onderweg plotseling een hunner offi-

cieren gestorven was : volgens de eene lezing, door

het struikelen van zijn paard, volgens een andere, door

het afgaan van zijn eigen geweer, volgens een derde, door

het afgaan van het geweer van een der soldaten. Hoe
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dit ook zij, zeker is het, dat hij op de plaats doodge-

bleven is en dat deze gebeurtenis als zulk een slecht

voorteeken werd beschouwd, dat zij niet alleen dien

dag stilletjes naar huis gingen, maar zich ook voor het

vervolg erbij bepaalden in hun legerplaats verscholen te

blijven ” — Wat verder plaats had, zullen wij te

gelegener tijd zien uit een brief van P. Odoricus.



XI.

Bestorming van Tchao=kia=ling.

De onderkoning Ju=hien in Chan-si terug.

De beide bisschoppen te Tien-kia=king in gevaar.

reeds zoo dikwijls aan^ehaalde Tchao-kia-lin^

heeft in Zuid-Chan-si’s christenvervolging een

/k zoo groote rol gespeeld, dat het werkelijk verdient,

^ hier meer in ’t bijzonder te worden besproken.

1
Wij zullen dit doen, niet zoozeer uit „de brieven”,

welke wij thans onder handen hebben, als wel uit

de of latere gegevens der aldaar belegerde

missionarissen, die ook het vroeger gebeurde hebben

medegedeeld, ’t Is waar, de berichten, tot op heden

uit deze plaats ontvangen, zijn niet van zoo ingrijpenden

aard, dat wij met het gegevene niet kunnen volstaan,

doch, daar de brieven slechts het actueele behandelen

en wij zooveel mogelijk willen komen tot een geheel,

was o. i. een terugblik hier niet misplaatst.

„De maanden Mei en Juni, aldus P. Theodorus

Leenen (i), kenmerkten zich reeds door onrustbarende

geruchten en plakkaten, daarenboven had het in geen

(1) De 'brief, waaraan wü deze regels ontleenen. is opgenomen n. a. in
De Maasbode. Zdbld. 10 Maart.
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maanden geregend; in het laatst van Juni lagen de

akkers nog onbezaaid, en er heerschte een ongekende

droogte. Zooals gewoonlijk, waren de Christenen weer

de schuld van alles. Toch lagen ze dag en nacht in de

kerk te bidden spoedig evenwel niet zoozeer nog

om regen, als wel tot afwering der vervolging

Op den 5®^^ Juli was de hemel een weinig grauw

en de zon met een akelige, vale, purperroode kleur

overdekt; aller blikken staarden angstvol naar den he-

mel : in den geest meenden wij het purperroode bloed

der martelaren te zien stroomen, dat den bodem van

China dit jaar zoo vreeselijk heeft gedrenkt. In het

district van Ou-siang zagen de Christenen een kruis in

de lucht verschijnen. Kort daarop v^ernamen wij de

vreeselijke slachting van twee bisschoppen, vele priesters

en Christenen in het Noorden van onze provincie

(9 Juli) . .

.

Wat verder te Tchao-kia-ling plaats greep, is uit

losse berichten van tijd tot tijd vermeld. Wij hebben

gezien, hoe in de omgeving alles werd verwoest en hoe

zij, die het staal der boksers ontkwamen, eene schuil-

plaats zochten in de schaduw der Mariakerk van Tchao-

kia-ling. Dat de toestand er verre van rooskleurig moest

zijn, kon genoeg worden gegist
;
men wist evenwel in

Ma-tchang en elders nog altoos niet, dat hij zóó kritiek

was; men wist niet, wat uiterst droeve dagen men daar

beleefde, tot eindelijk de H. E. P. Vicaris een briefje

ontving van P. Winfridus, die, kort en bondig als altijd,

den 7®“ Sept. het volgende mededeelde :

„Als gij nog in het land der levenden zijt, hopen

wij, dat gij dit briefje in gezondheid zult ontvangen. Wij

zitten er hier ellendig voor en zijn zonder bijzondere

tusschenkomst des hemels niet meer te redden. Van af



Zondag (2 Sept.) tot heden zijn wij omsingeld: eerst door

de i’-houo-tsuan (eendracht maakt macht = boksers), die

niets uitvoerden dan dooden en gewonden oploopen; nu

door de soldaten, die gisteren een aanval beproefden, doch

werden afgeslagen Zij hadden verscheidene doo-

den en gewonden, wij twee dooden en vele, hoewel niet

ernstig, gewonden. Wij zijn totaal omsingeld: de helft, of

liever ^(4 van het dorp is uitgebrand (d. w. z. alles be-

halve de reeds genoemde kerk van O. L. V. en de

residentie
;

naar deze plaatsen, op een heuvel gelegen,

hadden de Christenen zich teruggetrokken, de rest werd

vernield). Wij moesten het voor onze oogen aanzien,

hoe alles, wat maar eenigszins waarde had, gestolen of

verbrand werd en konden niets doen : onze t’ai-ts’iang

(lang geweer) was bij ’t derde schot doormidden ge-

sprongen. Hoop op uitkomst hebben wij niet, evenmin

als eten en brandstof; als O. L. Vrouw niet helpt gaan

we er allen zeker aan. De Christenen hier houden zich

in ’t gevecht heel kranig
;

zij willen nu met alle geweld

naar Ma-tchang, om hulp te zoeken en zelfs geschut te

halen
;

wij kunnen hier evenwel geen volk missen en

nu willen zij u vragen, of niet eenige Christenen in

Lou-tch’eng genegen zouden zijn een handje te helpen,

om een of twee t’ai-ts’iang hier te krijgen. Wij schrij-

ven u dit laatste, omdat de lui hier niet ophouden ons

lastig te vallen
;

doch vraagt gij ons gevoelen, dan

dunkt ons, dat er nog geen hond door kan komen,

veel minder nog geschut. In alle geval U. H. E. zal

wel zoo wijs zijn niet te vertellen, dat het u hebben

. afgeraden. Kruit en lood halen heeft ons toch al twee

Christenen gekost, die thans in de gevangenis zitten of

misschien reeds dood zijn. Als gij dit nog in handen

.krijgt, zal het wel ons laatste briefje zijn. Vaartwel
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dus, Broeders, allen, die er nog zijt; weest van ons-

allen hartelijk gegroet en tot weerziens bij O. L. Heer”.

Was get. door de P. P. Winfridus,

Theodorus en Marcianus.

Aan hetzelfde briefje, een model van een „behelp-

u,” werd aan de andere zijde toegevoegd :

8 Sept. Wij zitten in de grootste benauwdheid ,-

van alle kanten zijn wij omringd; hoewel de soldaten

en ta-tao-hoei (boksers) niet veel in getal zijn, zijn er

toch te veel voor ons, om een uitval te doen, wijl wij

geen geschut hebben; zou de mogelijkheid bestaan, dat

gij ons b.v. een 200 man, sterk gewapend, kondet stu-

ren, om ons te verlossen ? Wij laten natuurlijk alles-

aan uw oordeel over, wijl wij niet weten, hoe gij er

zelf voorstaat; misschien nog wel ellendiger dan wij.

Wij hebben nog slechts eenige dagen te eten, ook geen

brandstof meer, en er zijn hier in de kerk om en om
400 man, die onderhouden moeten worden.

Het verzoek om volk gaat niet van 07ts uit, doch

van de Christenen, die niet meer te houden zijn; hoe-

wel natuurlijk ook wij heel graag verlost waren. Doe
wat u het beste toeschijnt

”

Uit een minder laconisch schrijven (i), denkelijk

van dezelfde hand, laten wij hier over hetzelfde onder-

werp nog eenige bijzonderheden volgen, die ons een

meer duidelijk overzicht geven van hetgeen Tchao-kia-

ling had te doorstaan
:
„Den 4^“ September, bij den

opgang der zon, verzamelden zich de vijanden van alle

kanten, om den strijd te beginnen. Daar waren er

minstens 3000, terwijl de toeschouwers in den omtrek,

gereed om bij te springen en te moorden of te plun-

deren bij de inneming onzer veste, minstens op 10,000-

(1) Opgenomen o. a. in De Tijd. Twee<le Blad. 10 :Maart l.I.



konden geschat worden. Akelig gezicht! Van alle kan-

ten zagen wij groote bossen stroo aandragen, om de

kerk en de huizen na de inneming in brand te steken,,

zóó zeker waren zij van hunne overwinning. Doch zij

hadden buiten onze hemelsche beschermers gerekend.

De aanval begon van vier kanten tegelijk en wij kon-

den er slechts een dertigtal geweren tegenover stellen

en dit nog over vier plaatsen verdeeld.

Pater Theodorus zegende nogmaals van uit de kerk

met de reliquie van het H. Kruis en die van den H.

Antonius. Wij, overige paters, gaven de H. Absolutie

aan de neergeknielde geloovigen en in vol vertrouwen

begonnen wij den slag. Aan ’t Zuid-Oosten van onzen

muur begon men het eerst; doch op die lui werd zoo

goed raak geschoten en met steenen gegooid, dat zij

binnen het halfuur aftrokken en verder buiten bereik

bleven. Toen de overigen aan dien kant dit zagen,

bleven zij wijselijk op een afstand Die van ’t Westen,

waar ons zwakste punt was, waren niet zoo gemakke-

lijk. Vol vertrouwen op hun duivelsche kunsten, waar-

door zij ook meenden te kunnen beletten, dat onze ge-

weren vuur gaven, werkten zij zich naar voren
;
doch

onze hagel (kogels hadden wij toen nog niet) scheen

hun niet te bevallen : nu en dan zagen wij er een neer-

tuimelen of wegloopen, ofschoon wij, eerlijk gezegd,

slecht schoten.

Met dien kleinen hagel droegen onze geweren nog

geen 6o pas ver, terwijl wij bovendien nog werden be-

lemmerd door het graangewas in den akker, waar de

vijand stond. Enfin tegen 12 uur trokken zij

toch een weinig terug
;
doch in dat tijdsverloop was

ons groot geweer of kanon (t’ai-ts’iang) gesprongen en

dit had de vijand bemerkt.
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Zooals ik boven schreef konden wij een groot ge-

deelte van het dorp niet bestrijken. Ware ons kanon

heel gebleven, dan zouden wij een groote oppervlakte

hebben kunnen beschermen, doch O. L. Heer scheen

het anders te willen. Zoodra de vijand bemerkt had,

dat ons kanon niet meer sprak, begon hij den Oostkant

van ons dorp in brand te steken. Aan den Westkant

volgde men maar al te graag dit voorbeeld, en zoo

waren wij genoodzaakt het lijdelijk toe te zien, hoe

de vijand al de gebouwen, die daar gelegen waren, in

brand stak : een uitval konden wij immers niet probee-

ren
;
daarvoor waren wij te zwak in getal en in wapenen.

De vijand plunderde en roofde wat hij kon. V^ele

Christenen, wel is waar, hadden hun goed en hun koren

in de kerk gebracht, doch de meesten hadden hun have

verborgen en in spelonken gemetseld. De vijand vond

echter alles en roofde ook alles, en wat hij niet kon

meenemen, stak hij in brand. Zoo ging die droeve

dag voorbij, en velen zagen al hun arbeid en het zwoe-

gen van een geheel leven in de handen des vijands of

opgaan in de vlammen!

Den 5^^ September hadden wij hetzelfde schouw-

spel. Doch onze mannen, die beter met hun wapen

vertrouwd werden, pikten menigen vijand uit

Dienzelfden avond echter, kwamen de soldaten uit het

tribunaal met 4 kanonnen, 7 draaggeweren en hun eigen

geweren, om ons te vernietigen.

6 September, ’s Morgens bij het opgaan der zon

bulderde het kanon reeds met alle kracht, om onze

kerk plat te schieten. Onder die muziek openden wij

onze vermoeide oogleden in de vaste overtuiging, dat

ons laatste uur weldra zou slaan. Vurig baden wij den

goeden God om moed en kracht. De vijand had ons
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weer geheel omsingeld : 50 soldaten, met goede gewe-

ren en kogels gewapend, schoten onophoudelijk: de

ov^erige vijanden schoten eveneens voortdurend, het

kanon bulderde vreeselijk, de draagbare kanonnen wier-

pen hun vernielende kogels uit! Geen hoop op redding!

Alleen op God en Maria betrouwd ! Groote en kleine

kogels vlogen aan alle zijden langs onze ooren en vooral

als een der onzen zich vertoonde, brak het vuren van

alle kanten los. De vijand naderde al dichter en dich-

ter. Achter beschotten of deuren vooruitrukkend, meen-

den zij zich tegen het vuur der onzen te kunnen dekken.

Het werd middag en de vijand kwam al meer en meer

vooruit. Weldra was hij tot op 10 passen afstand van

onze borstwering genaderd.

Diegenen van ons, welke geen geweren hadden, wier-

pen met alle mogelijke soort van projectielen naar den

vijand. Hartverscheurend was het schreien der moeders,

die reeds hare dochters of schoondochters aan dat ge-

spuis overgeleverd meenden te zien. Zielroerend was het

gebed der strijders, die niet ophielden te roepen : „Jezus,

IMaria, helpt ons! Moeder Gods, help ons.” De Hemel

kon niet ongevoelig blijven bij zulk een vertrouwen,

bij zulk een smeeken! Juist toen wij meenden, dat de

vijand onze veege veste zou binnenstormen, werd hij als

met een panischen schrik bevangen en nam hij hals over

kop de vlucht, zijn schietwerktuigen in den steek la-

tende, achtervolgd door het jubelgeschreeuw van ons,

verlosten, en ontvangen met een welsprekend zwijgen

der heidensche toeschouwers. Dienzelfden avond maak-

ten wij een groot rood vaandel buit, alsmede acht pond

kruit, een paar honderd kogels en ook verscheidene

deuren, die aan de Christenen ontstolen waren en den

vijand tot schild hadden gediend. God zij gedankt en
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onze Heilige Beschermers, want waarlijk, hier was van

geen menschelijke kracht sprake
;
wij schoten wel met

waren moed en doodsverachting om den vijand te

tergen, in de hoop, dat zij, wanneer zij het wonnen, ons

allen des te eerder zouden dooden — en zoo iets zet

kracht bij —
;
doch alle roem en glorie aan God, die

door den vijand te verschrikken, ons uit zijn handen

verlostte ! Dienzelfden avond sloeg een gedeelte der

vijandelijke benden op de vlucht. Het grootste aantal

bleef echter nog en gaf den moed niet op
;
vernietigen

wilden zij ons

!

Wonderdadig was Gods bescherming ! Wij hadden

bij al dat strijden, hoewel duizenden kogels, groot

en klein, ons om de ooren vlogen, slechts twee dooden

te betreuren en eenige licht gewonden. Hoewel veel

kanonnen op nog niet honderd pas afstand van de kerk

waren opgesteld, hebben zij toch slechts één kogel in

den muur der kerk geschoten, die er eenige centimeters

diep in zat. De overige kogels vlogen allen over de

kerk heen .... Wij hebben er acht op geraapt !

De heidenen stonden verstomd
;
hoewel een goed ka-

nonnier de kanonnen richtte, veroorzaakten deze geen

schade; integendeel, telkens als het vuur aan het kruit

gelegd werd, richtte de affuit zich opwaarts en vloog

de kogel de hoogte in. Men legde zakken met zand

er op, doch alweer hetzelfde. Is dat geen wonder

!

Is dat niet een zichtbare bescherming Gods ! Ten laatste

sprong er een kanon en doodde zeven heidenen
”

In Ma-tchang genoot men intusschen een betrek-

kelijke rust; de vijand was wel in de nabijheid, doch

de geruchten van nieuwe aanvallen bleven bij geruchten.

Den 6®^^ Sept. evenwel scheen het nogmaals gemeend ;
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de soldaten, die tijdens het beleg van Ma-tchang en

van Sin-tchoang hun kamp hadden opgeslagen in het

reeds genoemde Pe-cheu, een heidensch dorp, op een

half uur afstands van Ma-tchang, werden van uit deze

plaats reeds waargenomen als zijnde in volle beweging,

toen op eens de troep uit elkander stoof : een chao-

koan, d. i. militaire mandarijn, commandant van 500

soldaten, was door het storten van zijn paard het hoofd

te pletter gevallen. Een en ander hebben wij reeds ge-

zien en wordt thans aan Mgr. gemeld door een brief

van den Hoogeerw. P. Vicarius; gedateerd 12 September.

„U.D. brief van 2 Sept. gewerd ons pas

gisteren. Ik hoop, dat U. D. H. W. sinds dien mijn briefje,

de tijding bevattende van de aanvallen der soldaten op

Sin-tchoang, zult ontvangen hebben (de brief, waarover

hier sprake is, werd eerst in October ontvangen en is

later vermist; bedoelde „aanvallen” zijn verteld door

P. Ephrem).

Laatstleden Donderdag scheen een nieuwe aanval

besteld. Op den heuvel van Tien-kong (een chr. gem.)

stond alles weer gereed. Ik kon door den verrekijker

zelfs zien, dat er drie karren met kanonnen en ammuni-

tie den heuvel opkwamen, toen eensklaps alles weer

uiteenging en de soldaten naar Pe-cheu, op een half

uur afstand van hier, terugkeerden. Later vertelde men
dat er een chao-koan door het struikelen van zijn paard,

op den steenachtigen top des heuvels zou zijn doodge-

vallen. Den volgenden dag hadden wij een militaire

vertooning, waarschijnlijk om onze Christenen buiten de

versterkingen te lokken, maar wij waren wijzer en de

soldaten trokken onverrichterzake weer Pe-cheu binnen.

Sedert, eiken dag geruchten van nieuwe aanvallen, maar

daar blijft het bij. Intusschen blijven de soldaten maar
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in Pe-chcu huizen, wat mij niet aanstaat : men zegt, dat

zij op versterking van Tai-iuen-fou wachten.

Uit het briefje van Tchao-kia-ling, zult U. D. H. W.
zien, dat ze er erg voorzitten; er zijn van hier twee

t’ai-tsiangs heen gestuurd en ik heb hoop, dat die zijn

gearriveerd en reeds dienst hebben gedaan. Van een

verkenner, dien we uitgestuurd hadden en juist op het

oogenblik terug is, vernemen we, dat er gisteren is ge-

vochten en dat de schelmen een heel eind ver moes-

ten retireeren. Hij zelf is echter niet in Tchao-kia-ling

geweest. We mogen wel bidden : da pacem, Domine
!
(geef

vrede. Heer!), want ’t ziet er niet vreedzaam voor ons

uit. Mgr. Bruguière, (ap. vic. van West-Pe-tche-ly) schreef

ons, d.d. 26 Aug., dat onze onderkoning lu-hien (die,

zooals gezegd is, half Aug. met een leger op Peking

aftrok) weer op de terugreis naar Chan-si was, met

Tong-fou-siang (den bekenden generaal van het Chinee-

sche leger en van dat der boksers) en de keizerin. Dat luidt

dus eenigszins anders dan ’t bericht van Mr. Morelli.”

— Deze had aan Mgr. Hofman geschreven, dat Ju-hien,

na de inneming van Peking, zich verborgen hield in een

klein tribunaal, ten Oosten van de stad Suen-te-fou; dit

bericht werd 2 Sept. overgestuurd naar Ma-tchang en

tevens werd den Ma-tchangers medegedeeld, en wel uit

de vertrouwbare bron van den bekenden mandarijn van

Lin-hien, dat in Tai-iuen-fou een nieuwe onderkoning

was benoemd, zooals ook later is gebleken. —
„Wij hebben hier ook geen nieuwen onderkoning.

De fou-t’ai (titel van gouverneur of onderkoning) is slechts

waarnemend tijdens de afwezigheid van Ju-hien. Dit alles

voorspelt niets goeds; te meer, daar de fan-t’ai (titel

van een mandarijn, staande boven een prefect en bene-

den een onderkoning), ofschoon twee goede kao-cheu
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uitgevende tegen de valsche (!) i-houo-tsuen (eendracht

maakt macht), een andere direct tegen de Christenen

heeft uitgevaardigd, waarin nog steeds op apostasie

wordt aangedrongen en den Christenen wordt verboden

zich te verdedigen.

In de gegeven omstandigheden is het ons onmoge-

lijk, iets te doen tot redding van P. Theophilus en

P. Aemilianus. De wegen zijn reeds voor de Christenen

zeer gevaarlijk, voor ons, Europeanen, is buiten de deur

komen, zich aan een zekeren dood prijsgeven. Beston-

den op weg de christianiteiten nog, waar ze zich tijde-

lijk konden verschuilen; maar alles is weg. Sedert lang

hebben we niets meer gehoord van Tsiou-ts’uien, Liou-

ling en Miao-ts’uen (genoemde christen gemeenten ten

Zuiden van Lou-ngan-fou
;

deze gemeenten hebben,

zooals later bleek, zich dapper verdedigd en het geloof

bewaard); ik word bang, dat de Christenen daar, even-

als die van Tuen-lio gedaan hebben, door een uitwen-

dige apostasie getracht hebben zich te redden. Maar,

zooals ik zeg, bericht hebben we niet. ’t Spijt ons dus

ten zeerste, dat we onze confraters niet kunnen redden,

maar zelf zitten we er bijna even gevaarlijk voor.

Van Hong-tong geen nader bericht. Ik meen reeds

geschreven te hebben, dat de mandarijn daar ook aan

de paters en de Christenen een ultimatum had gestuurd,

onder bedreiging van geweldiger maatregelen, in geval van

niet gehoorzamen
;
en gehoorzamen bestaat sfeeds in :

verwijdering der Europeanen, inlevering der wapenen

en apostasie. We kunnen dus voor elkaar al niets an-

ders doen dan bidden en ons aan Gods bescherming

aanbevelen ”

Ook in Ngan-keou bleef het gevaar nog altoos

even groot; altijd het oude deuntje. P. Hilarion bepaalde
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uiteen te zetten; den 13 September schreef hij aan

P. Placidus :

„’t Ziet er hier nog altijd even miserabel uit, of,

beter gezegd, de toestand wordt met den dag erger, en

hopen we, dan is ’t alleen vertrouwend op buitengewone

hulp van God en de H. Maagd. Het briefje van P. Win-

fried zal u zeggen hoe het er te Tchao-kia-ling toe

staat, vreeselijk! Ook hier zijn we volstrekt niet veilig,

vooral niet, nu de vreedzame Gou-kuan-hien (mandarijn-

subprefect van de subprefectuur Gou-kuan, waartoe de

chr. gem. Ngan-keou behoort) verv'angen is door een

ander, die waarschijnlijk wel in ’t schuitje van den eul-

foLi zal varen.

De onderkoning van Tai-iuen-fou is teruggekeerd —
of zal binnenkort terugkeeren — met de keizerin, die

Tai-iuen-fou tot haar ballingsoord schijnt verkoren te

hebben. Dat belooft dus weer wat voor ons.

Met het oog op later, sturen we met den bode

ook Petrus (student van ’t groot seminarie) mee
;

’t is

in Honan toch altijd nog veiliger dan hier. ’t Spijt me,

dat deze bode gaat vertrekken; ’t moet een echte Wil-

lem Teil zijn en zulke kerels hebben we hier noodig.”

Genoemde theologant Petrus zou mee naar Honan

vertrekken, om, na priester gewijd te zijn, de overge-

bleven Christenen te kunnen bijstaan; want er werd

verwacht, dat de meeste missionarissen zouden omko-

men. Ngan-keou was om bovenvermelde reden nog

minder veilig dan vroeger
;

de eul-fou, die na den wa-

penstilstand het vuur der vervolging met zulk eene

woede had opgerakeld, was toen nog tegen gehouden

door den mandarijn-subprefect, zoodat alleen de oud-

mandarijn Sou-king omkwam. Deze belemmering was
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evenwel geheel en al geschied tegen den geest \'an den

eul-fou, die — na alles, wat in Lou-ngan-fou aan de Chris-

tenen herinnerde, te hebben geroofd of vernield — zelfs

de stadspoorten liet sluiten, opdat geen enkel Christen

zou ontsnappen. Thans had hij een hem waardig onder-

geschikte gevonden in den subprefect en men vreesde met

alle recht het ergste, zoodat P. Hilarion er bij voegde :

„Verwonderen moet het u niet, als vandaag of

morgen ook P. Kao voor u staat: als ’t gevaar dreigt,

ben ik er voor, dat hij gaat”. — P. Raphael Kao stond

werkelijk gereed, om bij den eersten aanval op Xgan-

keou, naar Honan te vluchten. Als Chinees, liep hij

minder ge\'aar van onderweg te worden aangehouden

;

en, ging de Missie ten onder, dan konden van uit Honan

de verstrooide Christenen weer worden opgezocht.

Toch was het ook in Honan op verre na niet zoo

veilig, als wel werd gemeend. Den 8®^ Sept. was de tao-

t’ai (hoofdmandarijn van vier prefecturen) nog met 400

soldaten op weg geweest, om in Tien-kia-king de bis-

schoppen, priesters en Christenen te vermoorden ; hal-

verw'ege zijner bestemming gekom.en, keerde hij echter

terug, verschrikt bij het vernemen van hetgeen te Peking

plaats had. Hij kon evenw^el niet nalaten hier en daar,

op eigen naam, schandbilletten aan te plakken, waarin

werd aangedrongen op het verm.oorden der Christenen

en der priesters, die— zooals hij zeide — in China een

geheim komplot vormden, gevaarlijk voor den staat en

bederfelijk voor het volk
;
in Honan w^erd als hoofdman

van dit komplot een zekere Seu-two-w^ang (Chineesche

naam van Mgr. Scarella) genoemd. Deze en meer an-

dere pogingen om de bisschoppen en priesters in han-

den te krijgen en het Christendom uit te roeien, wer-

den in Noord-Honan, ook door mindere mandarijnen

Een Blik in Zuid-Chan-si. 9
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aangewend, doch zonder gevolg; de trouwe mandarijn

van Lin-hien wist alles zoo te regelen, dat elke toeleg

mislukte, — wist zelfs de berichten en de kao-cheu zoo

voorzichtig achter te houden, dat men er zelfs in Tien-

kia-king al heel weinig van wist, in welke gevaren men
verkeerde

;
ook de bevolking moest zoov'eel mogelijk

onbekend blijven met hetgeen de staatshoofden in die

dagen beoogden.
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Ma=tchang opnieuw bedreigd. — Tweede aanval

op Sin=tchoang.

21 September. — I\Ia-tchang.

g' g^j prief van den Hoogeerw. P. Vicarius. „Vandaag

ontvingen we den brief van P. Placidus en wa-

?;\=-.C^ ren zeer verheugd, dat U. D. H. \V. zich met

V ^Igr. Scarella, de Paters en de Christenen in een

1 soort vrede moogt bevinden, ’t Scheen, dat voor

ons ook een schijntje van vrede begon te gloren.

De soldaten, op ons afgezonden, verminderden of lieten

ons althans met rust; de mandarijn had juist een kao-

cheu uitgegeven, om den Christenen te zeggen, dat zij

naar huis moesten gaan, om te oogsten, en den heidenen

te verbieden de Christenen hierin te bemoeilijken, toen

gisteren ineens de praatjes, die reeds eenige dagen lie-

pen, zekerheid werden, n.L: dat er soldaten van Tai-

iuen-fou op ons worden afgestuurd. In Hoang-ien

(i uur ten N. van Ma-tchang) is reeds alles in gereedheid

gebracht om ze te herbergen, zoo ook op andere plaat-

sen
;
de voorposten zijn in Hoang-ien reeds gearriveerd;

de troepen verwacht men er vandaag en de nieuwe aan-

val tegen ons en Sin-tchoang, met het begin der tweede

volle maan. Het getal der soldaten wordt verschillend

opgegeven en varieert tusschen 1500 en 5000. Zij moeten^
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—
zegt men, Tong-ian-koan (voornoemd douanen-kantoor

tusschen Honan en Chan-si) gaan bezetten, maar, en

passant, eerst hier den boel ondersteboven halen. We
zullen O. L. Heer en zijn lieve heiligen goed bidden,

dat hun toeleg mislukke: want tegenover zoo’n talrijken

en goed gewapenden vijand zijn onze lui niet opgewas-

sen en op een spoedige komst van Europeesche solda-

ten moeten we maar niet rekenen. Ons vertrouwen be-

staat vooral hierin, dat O. L. Heer, die tot nu toe ons

zoo zichtbaar beschermde, ons ook verder zal bijstaan.

Wij wachten met gelatenheid, zelfs met opgeruimdheid,

de toekomst af. Hoe de paters het in de andere plaat-

sen maken, schrijft P. Cassianus :— dus daarover niet ver-

der. Onze gasten beginnen leelijk van de kou te lijden

en we hebben tot nu toe, helaas, geen gelegenheid kun-

nen vinden, een beetje dekking of kleeding voor hen te

koopen
;
velen kwamen bijna half naakt hier. Op weg

is het voor de Christenen nog steeds gevaarlijk
;
van

naar huis gaan geen sprake, indien zij zich niet willen

blootstellen om door de heidenen tot apostasie te wor-

den gedwongen. Ik heb den vorigen keer een heel pak

brieven, voor Europa bestemd, aan U. D. H. W. gezon-

den
;
zijn die terecht gekomen.^ Nu, Monseigneur, God

geve, dat U. D. H. W. spoedig gunstiger berichten moge
ontvangen, zoowel van den kant der Europeanen, die

ons komen verlossen, als van ons, dat wij ook een

beetje veilige dagen mogen beleven
;
maar • als O. L.

Heer ’t anders wil, dan is ’t ons ook goed.

Mijn hartelijken dank aan U. D. H. W*^^. waarne-

menden secretaris,?. Placidus, voor zijn lief briefje; zoo

iets knapt ons in al onze bekommernissen nog op.

U. D. H. W"^. moest eens zien met hoeveel spanning de

brieven, die aankomen, door de Christenen worden
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bezichtigd : ze zouden de Eiiropeesche soldaten er wel

uit willen kijken : daarom is ’t telkens zoo’n teleurstel-

ling voor hen, dat de soldaten nog maar niet op komst

zijn. Na de hartelijkste en eerbiedige groeten aan alle

paters, ook aan Algr. Scarella, P. Placidus en tutti-quanti,

blijf ik

U. D. H. onderdanige zoon,

fr. Od. Timmer, o. f. m.

Wij zullen er uit den brief van P. Cassianus nog

het volgende aan toevoegen „ hoe het nu met

ons staat, valt moeilijk te zeggen; van den eenen kant

hooren wij, dat de mandarijnen goede kao-cheu uitgeven,

waarin zij de Christenen aansporen naar hunne landerijen

terug te gaan, om den oogst binnen te halen — en vol-

gens zeggen, zou de mandarijn er ook een sturen aan

elk der drie vestingen (Ma-tchang, Kao-kia-tchoang en

Sin-tchoang), maar hij kan niemand vinden, die ze durft

brengen —
;
van den anderen kant, loopen allerlei ge-

ruchten, dat tal van soldaten in aantocht zijn, om Tong-

iang-koan te bezetten en in het voorbijgaan Ma-tchang

enz. plat te schieten. Enfin, O. L. Heer, de H. Maagd
en de H. Antonius hebben ons reeds zoolang beschermd,

wij hebben het vaste vertrouwen, dat het ook verder

wel goed zal afloopen. In alle geval zijn tot nu toe,

voor zoover wij weten, alle paters nog in leven
;
wel

hebben wij van „de republiek” in langen tijd geen be-

richt, maar als het verkeerd was, zouden wij wel een

of anderen vluchteling hier gekregen hebben. Tchao-

kia-ling levert, dag in dag uit, slag tegen de ta-tao-

hoei, maar steeds met goed succes. P. Ephrem begint

te beteren en kan al een beetje voortstrompelen
;
ver-

leden week kwam de ta-tao-hoei van uit Tcheu-tcheou-fou
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een aanval doen op Sin-tchoang, maar drie t’ai-ts’iang

gaven tegelijk vuur en bezorgden hun twee dooden en

acht gewonden, waarna zij wegstoven om niet meer

terug te komen; zij hadden zelfs den tijd niet gehad,

een enkel schot te doen.

P. Theophilus en P. Aemilianus maken het, voor

hun doen, uitstekend; zij zijn nog in hun zelfden schuil-

hoek, eten al naar ze ’t krijgen en zijn tevreden in hun

lot

;

de H. E. P. Vic. heeft er stukjes zilver heen ge-

zonden om daar beddelakens en kleeren voor hen te koo-

pen, want zij hebben aan alles gebrek
;
het is wel op-

vallend, of liever, de werking der Goddelijke Voorzie-

nigheid is hier zichtbaar, dat, terwijl het geheele district

Tcheu-cheou-fou overstuur gaat, juist Tou-men-eul ge-

spaard blijft; Theophiel schrijft, dat van de 1700

gedoopten in het district (met inbegrip van die van

Placidus) er slechts 200 aan den dood zijn ontkomen

;

nu, wij willen hopen, dat het nog al zal meevallen. —
Maar ik had gezegd, dat P. Vic. onzen toestand zou

beschrijven en nu zie ik, dat ik druk bezig ben, hem
het gras voor de voeten weg te maaien, dus ....

Zooals wij zien, is men immer begaan met, en in

grootste bezorgdheid over de beide missionarissen,

P.P. Theophilus en Aemilianus, die, verschanst in een el-

lendige hut en slechts gewapend met hun rozenkrans,

het meest schitterend beleg hebben doorstaan. Nergens

waren de vijanden zoo verwoed, nergens zoo veel in

getal en toch nergens hebben zij meer fiasco gemaakt

dan in het kleine gehucht Tou-men-eul, waar zij tegen-

over twee ongewapende, bekende en door hen gezochte

priesters niets hebben vermocht. Ook P. Ephrem, dien

wij thans den aanval op zijn Sin-tchoang laten verhalen.
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Tou-nien-eul :

„Verleden Zaterdag is er tijding van PP. Theophilus

en Aemilianus gekomen
;
ze zijn nog steeds in T’oiimen,

en zitten er, naar ’t schijnt, zelfs tamelijk rustig, aange-

zien de heidenen die plaats en T’ae-ki (kl. chr. gem.

nabij T’oumen of Tou-men-eul) met rust laten, en schij-

nen te meenen hun zaakjes zoo goed te hebben gedaan,

dat er voor hen niets meer te vreezen is. Eenige dagen

te voren evenwel, was een troep van 150 man ta-tao-

hoei, door K’ang-tch’eng uitgenoodigd, aldaar uit Tcheu-

tcheou-fou aangekomen.”

K’ang-tch’eng, dat reeds in het begin werd ver-

meld, is een groot heidensch dorp, op een half uur

afstands van Sin-tchoang gelegen, met eene kleine chris-

ten gemeente, kerk, residentie en klein-seminarie. De
heidenen dezer plaats hadden al spoedig de voornoemde

gebouwen en de huizen der Christenen verbrand of ver-

nield en trachtten na deze feiten ook Sin-tchoang te

verwoesten. Zij hadden hiertoe hun best genoeg ge-

daan, doch de mannen van P. Ephrem waren immer

zoo goed op hunne hoede, dat elke toeleg mislukte en

het hun duidelijk werd, dat zij alléén niet tegen Sin-

tchoang bestand waren. Daar nu de boksers van Tcheu-

tcheou-fou — waar de Christenen zich nergens ter verde-

diging konden vereenigen — door het vermoorden van

een 1500 Christenen en het verwoesten van het geheele

district, zulke onwederlegbare bewijzen van bekwaam-

heid hadden afgelegd, dachten de K’angrtch’engers, dat

„het heilig noodlot” zich duidelijk verklaarde voor de

boksers van het Zuiden, waarom zij dan ook deze be-

gunstigden ter hulp riepen. Hoe „het heilig noodlot”
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hooren uit den brief van P. Ephrem.

„V^rijdag-morgen kwamen ze vergezeld van een 50

gewapende soldaten op Sin-tchoang af. Ze hadden ons

nog bijna overrompeld, want, daar de lui den aanval

’s nachts als zeker verwacht hadden, waren ze natuur-

lijk moe van ’t waken en daarbij tamelijk gerust, zoo-

dat de wachtposten niet bezet waren. Doch na het

morgengebed werd plotseling alarm geslagen en voordat

er nog bijna iemand op de muren was, waren ze reeds

genaderd tot op korten afstand. Doch een t’ai-ts’iang

en een paar kleine geweren waren intusschen naar

buiten gekropen en na een paar schoten, die niet raak-

ten, loste de t’ai-ts’iang een schot, dat dubbel goed raak

was. Want hun hoofdman, een ou-kiu-jen (doctor in de

schermkunst) (i) en twee anderen waren doodelijk en

zeven of acht man zwaar gewond. Dat eene schot had

dan ook de uitwerking, dat ze nog spoediger wegliepen

dan ze gekomen waren en dat de strijd was beslist,

voordat de helft der Christenen nog aanwezig was. De-

zen zijn er dan ook met den schrik en een koud ont-

bijt afgekomen. Doch nu vertellen ze weer, dat ze de

daken der huizen bezet gevonden hebben met sterk ge-

wapenden, zoodat ze zich er heelemaal niet op ver-

wachtten, ook nog van af den grond beschoten te wor-

den. Den volgenden nacht is de heele troep hals over

kop naar Tcheu-tcheou-fou gevlucht.

Wat nu verder de loopende praatjes betreft van

(1) De massa of gewone Chineesche volksklasse wordt gedomineerd
door de twee standen : de uen-ti, die de letteren beoefenen d. i. die de kunst
verstaan van lezen en schrijven; en de ou-ti, die in den wapenhandel be-
dreven zijn, d. i. met pijl en boog schieten, schermen, paardrijden, zware
gewichten qptillen, enz. Voor beide standen zijn verschillende graden, die
door examens worden verkregen. Hun onderscheidingsteeken is een knop
op den hoed. De uen-ti kunnen tot burgerlijk mandarijn, de ou-ti tot mi-
litairen mandarijn gepromoveerd worden.
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nieuwe troepen soldaten, wier getal tusschen de lOOO

en de 6000 varieert en die op ons zouden afgestuurd wor-

den, of reeds op weg zijn, of zelfs reeds aangekomen —
ik zal Uwe Doorl. Hoogw. het verhaal ervan maar be-

sparen; als er iets van waar blijkt, hopen we nog tijd

en gelegenheid te hebben u er van te verwittigen. In-

tusschen zitten we hier, zij het met goeden moed en

vertrouwen op Gods hulp, ongelukkig genoeg te kijken.

Want mijn 400 a 500 vluchtelingen zijn bijna allen

zonder dek en kleeren hier gekomen
;

en dat is een

zwaar kruis bij de tegenwoordige koude nachten. Ook
zijn onze steenkolen verbrand en geen middel om voor-

raad op te doen. Wat Uwe Doorl. Hoogw. schrijft over

de geredde kleeren uit Tao-iuen, moet U weten, dat er

aan kleeren al bedroefd weinig gered is

Uw brevier in Tao-iuen achtergelaten is geroofd,

en mogelijk ook de H. Olie. Men had die tusschen het

dak en het plafond verborgen, doch dit is uitgebroken

en dus waarschijnlijk de H. Olie in hun handen geval-

len. Doch zekerheid bestaat er niet van, omdat de Chris-

tenen niet durven gaan kijken. Ik verwacht dezen avond

ook de boden van Tcheu-tcheou-fou terug (waar P. Theo-

philus en P. Aemilianus toen nog waren). Als zij komen,

zal ik het nieuws nog aan Uwe Doorl. Hoogw. schrijven.

Met mijn been gaat het zachtjes vooruit : deze twee

dagen ben ik weer begonnen een weinig te loopen. Ge-

lukkig bekwam het bot geen letsel. Ik hoop er een

volgenden keer beter af te komen en nog meer hoop ik,

dat de schelmen ons maar met rust laten. Den titel van

„dux terribilis” („verschrikkelijke aanvoerder”) kan ik

niet aannemen, daar ik zoo spoedig buiten gevecht

gesteld ben, dat ik niets uitgevoerd, nog minder aange-

voerd heb ”
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XIII.

Eene kentering ten goede. — Klachten door de

heidenen ingebracht tegen de

Christenen. — Bezorgdheid (!?) der mandarijnen
voor Mgr. Hofman.

mp
nweerswolken doen gelukkig niet noodzakelijk

al het kwaad neerkomen, waarmee zij dreig-

j
meermalen drijven zij af en niet zelden

ziet men met vreugde, hoe zij, zonder eenige

j

schade te veroorzaken, zich ontlasten in een lang-

gewenschten, verkwikkenden regen. Zoo ging het

ook met de laatste onheilspellende berichten van Zuid-

Chan-si
;
de gevreesde rampen kwamen niet, integendeel,

den 5®^ October kon de Hoogeerw. Pater Vicaris aan

Mgr. schrijven

:

„De avond van het feest van O. H. V^ader Fran-

ciscus is betrekkelijk toch een blijde geweest. P. Ephrem
heeft U. D. H. W^. reeds gemeld, dat een wei-iuen

(legaat, namens den onderkoning van Tai-iuen-fou) van

Tai-iuen-fou was afgekomen, om met Ma-tchang vrede

te sluiten. Tegen de Christenen, die hij eerst te spreken

kreeg, had hij nog al beschuldigingen in te brengen,

want de heidenen hadden de Christenen zoo zwart mo-

gelijk gemaakt.”
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De hoofdbeschuldigingen der heidenen waren :

1°. Dat de Christenen den regen beletten, om het

volk van honger te doen sterven. 2°. Dat zij oproer

maakten. 3°. Dat zij de waterputten \’ergiftigden.

4°. Dat zij de huizen der heidenen met een zekere roode

verf bestreken, waardoor de bewoners zelfmoord zouden

plegen. 5°. Dat zij de kunst verstonden, houten man-

nekens en wilde dieren van papier te vervaardigen en

deze des nachts op het rustige en rustende volk loslie-

ten, om allen te vermoorden en te verscheuren. Dit

laatste wordt door de heidenen de sie-fa genoemd,

waarover wij reeds hebben gesproken in den brief

van 5 Augustus.

Zooals men bij den eersten oogopslag ziet, waren

al deze beschuldigingen even valsch als ongerijmd. Hoe

de heidenen er in zijn geslaagd deze aantijgingen bij

hunne mandarijnen ingang te doen vinden — want een

Chinees heeft toch ook hersens •— hier op weten wij, wat

de eerste, vierde en vijfde beschuldiging aangaat, niets

anders te antwoorden dan dat ze door Chineezen wer-

den ingebracht : in China is alles mogelijk. De tweede ziet

terug op hun zelfverdediging
;

zij moesten zich dus maar

laten doodschieten; of zouden ze soms oproer gemaakt

hebben in de plaatsen, waar zij zich verschanst hadden ?

maar dan moesten ze het hebben gedaan ander elkaar,

wat den heidenen niet aanging, „of met zich zelven,”

merkt P. Placidus heel leep op
;
doch geen mensch zal

oproer maken met zich zelven” — . De derde beschul-

diging was laag, satanisch
;
immers, om het volk tegen

de Christenen op te ruien, hadden de boksers eenige

lage sujetten, bedelaars, omgekocht, die, zich voor Chris-

ten uitgevend, hier en daar een soort meel in de wa-

terputten der heidenen wierpen. De booswichten werden
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echter al spoedig ontmaskerd. In de subprefectuur Gou-

kuan o. a., waartoe ook N’gan-keou behoort, deed de

mandarijn een paar van die schelmen oppakken en toen

bleek het al spoedig, dat het geen Christenen waren,

maar omgekochte deugnieten. Elders zegevierde de

waarheid weer op een andere manier, doch daar wordt

een Chinees niet wijzer door. Alles kan men hem doen

gelooven, het ongeloofelijkste, het dolste, het meest

ongerijmde; voor de waarheid echter, houdt hij liefst

de ooren gesloten. Een voorbeeld, een uit de duizen-

den : Nu zijn er in het verloopen jaar zoo ontzaglijk

veel boksers naar de andere wereld geholpen, — fei-

ten, die de Chineezen met eigen oogen hebben ge-

zien, — en nog gelooven ze dat de boksers onkwetsbaar

zijn; de ondervinding heeft hun maar al te gevoe-

lig geleerd, hoe weinig zij tegen de Europeesche

w’apenen vermogen, — heeft hun doen zien, hoe door een

klein leger geallieerden meer dan 100,000 „onkwets-

baren” onschadelijk werden gemaakt, en wat bewijst

dit den Chinees ? O niets anders, dan dat juist bij de

gevechten van Tien-tsin en Peking het noodlot hun

niet zeer gunstig was. Laat het noodlot zich maar eens

keeren, laat het hun maar eens minder noodlottig zijn,

dan, ja dan, zal, volgens den beruchten Toung-fou-siang,

de victorie der Chineezen zeker zijn, dan zal Peking wor-

den hernomen, „want de adem des monds alleen, zal

dan de nietige wapenen der Europeesche duivels vernieti-

gen.” — ’t Is, als hoorde men de Joden bij den Klaagmuur

te Jerusalem; met dit verschil nochtans, dat hier aan

den Chineeschen Muur niet geklaagd wordt, — waarom

zouden zij ook klagen, zij, de machtigen ! Maar hoe be-

vreesd men intusschen in het machtige Rijk van het

Midden is, daarvan liggen de dolste feiten voor de hand.



Het gerucht „de Europeanen komen” was voor

het stadje Kao-tou, gelegen in de prefectuur Tcheu-

tcheou-fou en bewoond door meer dan 2000 gezinnen,

voldoende, om zich in een oogivenk te zien ontvolkt

:

en toch was er niets anders geschied, dan dat eenige

schaapherders op een nabij liggenden heuvel een vuurtje

hadden aangelegd. „Veertig Fransche zouaven — zoo

meldde ons een Hollandsch Lazarist uit de Pe-tche-h' —
trekken een vesting als Tcheng-ting-fou binnen, zonder

eenige hindernis te ontmoeten.” Op een morgen gaan

dezen hun paarden even afrijden en, aan de rivier ge-

komen, worden zij opgemerkt door de wacht van een

Chineesch leger, dat, ruim 1000 man sterk, aan de over-

zijde gekampeerd lag; terstond wordt alarm geslagen,

niet om te strijden, maar om te vluchten, twee dagen

en een nacht door, naar men zegt, om 30 uren verder,

nl. in de stad Suen-te-fou veilig uit te blazen. —
En voor dien „adem des monds” moeten de Europee-

sche legers dan maar vluchten ! Xiettemin, willen wij

ook voor den Chinees rechtvaardig zijn; hoe lastig ze

kunnen wezen, is van uit Chan-si thans genoeg geble-

ken. En zou die vrees voor de Europeanen ook niet

gedeeltelijk voor andere uitlegging vatbaar zijn.^ Het is

hier de plaats niet, de gepleegde gruwelen en de uitge-

haalde dwaasheden te bespreken
;
doch wee den Euro-

peaan, als de ontnuchterde en gebelgde Chinees eens

gaat denken aan weerwraak !
—

Hoogstwaarschijnlijk is het dan ook niet anders

geweest dan vrees voor den Europeaan, wat de lastige

mandarijnen van voor eenige maanden thans zoo in-

schikkelijk deed zijn bij de vredestractaten
;
of wij straks

tot hetzelfde moeten besluiten uit hun „bezorgdheid

voor Mgr. Hofman .^”
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„Gisteren-middag,” zoo gaat P. Odoricus voort, „is

hij (de wei-iucn van Tai-iuen-fou) hier geweest, in gezel-

schap van den mandarijn van Lou-tcheng (hoofdstad

van het district van dien naam, waartoe Ma-tchang be-

hoort), van den militairen mandarijn, die de soldaten,

uit Tai-iiien-fou gekomen, commandeert, en eenige mindere

góden, ’t Is een joviale vent, uit Hoepé (Kin-tcheou-fou)

afkomstig. Bij ons was hij zoo goed mogelijk, heeft veel

gesproken van ons en de Christenen te beschermen

enz. Evenwel is de vervolging hiermee nog niet ten

einde. Wij kunnen hopen, dat wij van de soldaten be-

vrijd blijven en de Christenen niet meer tot apostasie

gedwongen worden; in dien zin zijn er ook kao-cheu

van de keizerin en den onderkoning.”

De kao-cheu van Li, tijdelijk onderkoning van Chan-

si na de afzetting van den beul Ju-hien, luidde aldus:

„De Christenen van Lou-tcheng willen geenszins

oproer maken, daarom handelen de boksers zeer slecht

met hen te verdrukken. Wie zou zoo iets kunnen verdra-

gen ? Ook de mandarijnen, die de Christenen dwongen hun

geloof te verzaken, hebben niet volgens recht gehandeld.

De godsdienst der Christenen benadeelt niemand
;
waar-

om zou men hen dan wegens dien godsdienst straffen ü
Christenen, vermaan ik thans : Keert tot uwen arbeid

terug en gaat uit elkander. Of gij uwen godsdienst

verlaat of niet, doet niets ter zake. Gij moet echter

geene wapenen achterhouden, om zelf het onrecht te

wreken. Ik heb soldaten afgezonden om u te bescher-

men, niet om u te bevechten. Zoo de boksers weer

onrust durven stoken, zullen ze achtervolgd en streng

gestraft worden!”

Deze kao-cheu werd einde September geprocla-

meerd en, zooals boven is gezegd, verschenen er in
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clienzelfden geest ook van de keizerin. i\Iaar of het, vooral

bij de laatstgenoemde, wel erg „van harte” ging.^ —
Terzelfder tijd, dat zij voor Chan-si een edict uitgaf,

waarin men haar de Europeanen en de Christenen zag

beschermen en de boksers veroordeelen, deed zij den

onderkoning van Chen-si afzetten, omdat hij de Chris-

tenen in zijn gebied had beschermd, de Europeanen

niet vermoord en de boksers niet had erkend als ver-

dedigers des vaderlands
;
aldus P. Placidus. — Wat zou

ze dus niet voor Chan-si hebben gedaan, als ze gedurfd

had Ja, als ze gedurfd had ! In Chan-si toch gevoel-

den de keizerin en haar gevolg zich maar niets thuis.

Zooals blijkt uit den brief van P. Arnoldus, (X. D. C.).

had zij te Tai-iuen-fou een 30,000 a 4.0,000 man te

harer bescherming. Vandaar trok zij onder hetzelfde

talrijk geleide naar Si-ngan-fou, hoofdstad der provincie

Chen-si, en heur weg voerde haar door het district

Hong-tong, door de wapenfeiten der laatste maanden bij

hare keizerlijke hoogheid te kwader faam bekend. En toch,

er door moest men
;
men moest zelfs tot op zekeren af-

stand — 3 uur ongeveer — Han-lo-ien passeeren, waar

vier Hollandsche missionarissen en een christenbezetting

— hoe groot, hebben we gezien — den omtrek on-

veilig (.^) maakten; er moest zelfs worden gerust, dus

een oponthoud en dat ! Xeen, om wat ter wereld

ook, dan toch maar niet daar bij Han-lo-ien ! Hooren

we nu nog even dit staaltje van Europeanenvrees, dat

P. Ivo bij wijze van P. S. op het bovengemelde schrij-

ven laat volgen :

„Voor de curiositeit kan ik nog melden, dat er 100

soldaten in Cheou-pou gelegerd werden om ons in ’t oog

te houden, toen de keizerin met Koang-hiu en den jon-

gen keizer passeerde. Het lx)f en het geheele leger
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maakten zich bang voor een aanval van ons! In (de

stad) Hong-tong zouden de drie keizers logeeren
;
alles

was er voor klaar. Maar jawel, zij durfden niet! Zij lo-

geerden in (de stad) Tchao-hien, waar er niet opgere-

kend was en hielden ’s anderendaags in Hong-tong

slechts een oogenblik halt om denzelfden dag nog Ping-

iang (hoofdstad) te bereiken. Dit is wellicht de grootste

dagreis, die het oude mensch op haar itinerarium (tocht)

heeft. Of wij er ook plezier in hadden !”

Hopen we voor onze missionarissen, dat er de schrik

zoo in blijft; ze zullen er niet te slechter bij varen. —
Geven we thans weer het woord aan P. Odoricus :

„Van bestraffing der heidenen echter en van restitutie

aan de Christenen is nog niet veel kunnen gespro-

ken worden
;

dat zullen we later moeten regelen,

’t Is nu maar een begin tot vTede. ’t Meeste, waar hij

en de mandarijn op aandrongen, was : dat „de Christe-

nen van buiten naar huis moeten teruggaan, in zoo-

ver dit mogelijk is : de mandarijnen zullen zorgen, dat

ze gevoegelijke woning en voeding hebben.” De wei-

iuen is alleen gekomen om de zaak van Lou-tcheng zoo-

wat te kalmeeren, dus voor de andere streken kan hij

niet rechtstreeks zorgen. Voor zoover we konden, heb-

ben we er over gepraat. Ook over de beste manier om
P. Theophilus en P. Aemilianus uit Tcheu-tcheou-fou

weg te krijgen. Wij zouden ze graag hier gehad heb-

ben, maar daar werd zooveel moeilijkheid tegen ingé-

bracht dat zulks voorloopig minder goed zal gaan en ik

aan de paters zal voorstellen, dat zij zich eerst naar

Ngan-keou laten brengen, want op eigen houtje de

reis maken is onmogelijk : al is de vervolging ook offi-

cieel afgeloopen, de heidenen zijn nog duivelse h tegen

ons en dat zal in de eerste dagen wel niet verbeteren.
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Hier ten minste zullen ze het niet kunnen verkrop-

pen, dat Ma-tchang enz. niet zijn gevallen. OverTchao-
kia-ling hebben we ook gesproken, omdat men ons is

komen vertellen, dat die plaats nog altijd door de

ta-tao-hoei wordt ingesloten. De wei-iuen heeft beloofd

terstond soldaten er op af te sturen, om die schelmen

te verjagen. Laten we hopen, dat de toestand langza-

merhand verbetere.

Xu betere tijden schijnen aan te breken, zullen

onze apostaten weer in de rij willen komen : dat zal

nog een heele moeilijkheid geven
;

zij hebben niet allen

even groote superstitie bedreven
;
welke oordeelt U.D.H.W.

de beste manier van hen te reconcilieeren tot nog toe,

omdat de tijden zoo gevaarlijk waren, zijn wij gemak-

kelijk genoeg geweest, voor degenen, die poenitentie

kwamen vragen
;

ik oordeel evenwel, dat er wat ge-

strenger moet gestraft worden, om den Christenen de

zonde van apostasie beter te doen begrijpen: ik zou

over de manier, hoe dit ’t beste te doen, graag U.D.H.W^^^

oordeel hebben, opdat we beter eenstemmig kunnen

handelen

En nu een zaak, die L". D. H. \V. persoonlijk aan-

gaat. Eergisteren is hier in ’t iamen aanschrijving ge-

komen, nl. telegraphisch bericht uit Kiou-tsiang-k’eou

— ik weet niet welke plaats dit kan zijn, mogelijk Tsiou-

kiang (Tsiou-king in Kiang-si; — verzonden door een paar

groot mandarijnen, dat L. D. H. \V^. ergens in Honan
in ’t nauw zit en dus gered moet worden; de mandarijn

van Lou-tch’eng heeft opdracht gekregen, om te onder-

zoeken, waar U. D. H. W^. zich bevindt en alle middelen

in ’twerk te stellen, om U. D. H. AV. uit zijn benarden

toestand te verlossen! U. D. H. W. ziet, dat ’t er spant.

De mandarijn heeft ons gevraagd, of wij wisten, waar
Een Blik in Zuid-Chan-si. 10
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U. D. H. W. zich naar Honan had begeven en mogelijk

naar Lin-hien, maar dat wij niet wisten, waar U. D. H. \V.

thans is. Wij durfden Lin-hien noemen, omdat wij we-

ten, dat de mandarijn daar bevriend is met ^Igr. Scarella.

De mandarijn van hier zal dus zeker een brief aan

dien van Lin-hien schrijven, om te onderzoeken, hoe

U. D, H. W. het maakt. Ik schrijf dit om U. D. H. W.
op de hoogte te brengen.”

— Dit telegraphisch bericht, zoo teekent P. Placidus

aan, is ons nooit duidelijk geweest en wij hebben het

er voor gehouden, dat het slechts een list was, om de

schuilplaats van Mgr. te weten. —
„Alles schijnt aan te duiden, dat de Chineesche re-

geering al' het mogelijke wil doen om de zaken der re-

ligie weer in ’t reine te brengen. Maar ze hebben nu

eenmaal de heidenen tegen ons opgezet en losgelaten,

en dezen nu weer tot kalmte te brengen zal een heele

toer zijn. Wij, Europeanen, moeten ten minste v'oorloo-

pig nog wat achterbaks blijven
;

dit raadde de wei-iuen

ons ook aan. U. D. H. W^^ brief, dien van P. Placidus,

enz. enz., hebben wij ontvangen en danken voor de toe-

zending. Omtrent oorlog of vrede maken zij ons niet

wijzer, evenmin als wij het geworden zijn door de komst

van den wei-iuen. Zijn soldaten vertelden, dat de Euro-

peanen op Tai-iuen-fou lostrekken en dus de keizerin

tegen eiken prijs vrede met de religie wil hebben. . . .

? >

P. Ephrem heeft ditmaal over zijn Sin-tchoang

geen nieuws
;

hij stelt zich thans, 5 October, dan

ook tevreden met zijn laatsten brief te complcteeren en

zegt : „ dat er ook in Kiang-tcheou (missie van

P. Bertrandus) vreeselijk huisgehouden is. Het aantal
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vermoorde Christenen wordt door P. Bertrandus op

300 geschat
;

alles is verwoest, natuurlijk ook de twee

kerken in Kiang-tcheou.

P. Bertrandus zat nog veilig in Fan-t’eou, doch

gebrek aan levensmiddelen deed ook daar de lui veel

lijden.

In Han-lo-ien hadden ze nogmaals een aanval der

boksers afgeslagen, en eens waren 200 soldaten uit

P’ing-iang ook op weg geweest, doch ze zijn door den

mandarijn van Hong-tong teruggestuurd. Aldus stonden

daar de zaken, toen hun laatste brief aankwam. We
willen hopen, dat ook daar spoedig teekenen van vrede

gegeven worden. Al is het dan ook zooals hier een

water- en melkvrede, het is toch beter dan oorlog . . .

Het mooiste van alles is nog, dat Uw Doorl.

Hoogw. op stuk van zaken zoek geraakt is en de hooge

Chineesche regeering in zorgen brengt. Het schijnt

wel, dat de Fransche gezant er met de zweep achter

zit. Goddank !

’’

Van Tchao-kia-ling hebben we sedert begin Sep-

tember niets meer vernomen, dan dat het „dag in dag

uit, doch immer met succes, tegen de ta-tao-hoei slag

leverde”, zooals P. Cassianus den 21^'^ dier maand aan

Mgr. wist mee te deelen. De door ons ontvangen brieven

wijden over deze vesting niet verder uit
;
we gaan dus

weer onze toevlucht nemen tot denzelfden schrijver, die

de bekende bestorming van den 4®°, 5®“ en September

ten papiere bracht. Wij zullen hem in ’t kort het gansche

verloop dierzelfde maand laten vertellen. Na den geduch-

ten aanval van 6 Sept. te hebben beschreven, zegt hij

:

„Doch onze ellende was nog niet uit! Een andere

vijand drong binnen: de typhus. Al de Christenen van
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Pater Leenen, alsmede die, welke met ons uit Ou-siang-

gevlucht waren, bevonden zich in de kerk; de kerk

zelve was een groote slaapplaats voor vrouwen, die zich

op den blooten grond zonder dek moesten neerleggen.

Daarbij gebrek aan voedsel, schrik en angst voor den

vijand, verdriet over de geleden schade, dat alles

werkte de verbreiding der ziekte in de hand. De
ellende was groot, onbeschrijflijk. Terwijl de kogels

floten en eenigen van ons bij de strijders op het slag-

veld waren, liepen andere paters rond, om te bedienen

en biecht te hooren. Dag en nacht waren wij in de

weer, en dagen gingen voorbij zonder dat we uit de

kleeren kwamen.

Onder deze omstandigheden ging de maand Sep-

tember tot den 2i®° voorbij. Wij waren omringd door

vijanden, zoodat als ’t ware geen kat er door kon;

kwamen wij even buiten de deur, onmiddellijk vloog

een op ons gerichte kogel over ons hoofd, ten teeken

dat de uitgang verboden was. Toch gaven velen onzer

Christenen bewijzen van waren moed. Eenigen gingen

tegen den nacht naar andere plaatsen kruit en lood halen,

anderen probeerden het, om de groote geweren terug

te koopen, en zie, onder Gods bescherming kwamen zij

weer behouden met hun buit terug. Den 21 ^^^ Sept.

begon weer een hevige aanval, doch de vijand werd

verslagen
”

Zoo verliep de maand, nu eens aanvallen, dan weer

rusten. In ’t geheel hebben wij meer dan tien flinke

aanvallen weerstaan; van onzen kant zijn er in ’t geheel

vier gedood, doch velen gekwetst. De vijand telt, vol-

gens het zeggen der heidenen, zijn verliezen bij hon-

derden

Den 2 5«" September, ’s avonds, ontstond op eens
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een groot geraas ; de vijand schoot eerst wat geweren

af, doch de onzen schoten eveneens en aanhoudend en

hieven een groot geschreeuw aan, de klok werd geluid

en de vijand, die reeds zeer verminderd was, sloeg op

de vlucht, in de meening, dat wij een uitval zouden

doen. Den volgenden morgen vonden wij zijn kamp
verlaten en namen natuurlijk alles mede, wat wij

vonden
;
de weg was weer open, wij konden ons weer

wat vrijer bewegen. Dadelijk begonnen onze Christenen

te oogsten, wat er nog te oogsten viel. Veel was er

niet, want de heidenen hadden bijna alles vernield.

Doch de vijand was nog niet geheel uit de buurt;

daarom ging dat oogsten onder bewaking van de mili-

taire macht en kwam de vijand te dicht bij, dan kreeg

hij wat te slikken. Zoo zijn er nog een paar dood

geschoten.

Den 4*"^ October, feestdag van den H. Vader Fran-

ciscus, kregen wij bericht, dat de vijandelijkheden tegen

de Christenen zouden ophouden, en toen was de vij-

andelijke bende uit onze buurt ook geheel verdwenen.”



P. ODORICUS TIMMER,

Vic.-Gex.



XIV.

Vrede. — P. Theophilus en P. Aemilianus

in Ma=tchang. -— Gevolgen.

fschoon de voornaamste gebeurtenissen thans zijn

vermeld en de vervolging als zoodanig is be-

schreven, kunnen wij evenwel niet nalaten, een

kort verslag te geven van den toestand der Missie na

1 de eerste vredesonderhandelingen. Het schrijven,

waarin dit overzicht is vervat, werd met andere

brieven opgestuurd aan den Hoogeerw. Pater Provin-

ciaal, fr. Stephanus van de Burgt, en later gedeeltelijk

opgenomen in het Maandschrift „Sint-Franciscus”
;
wij

zullen de vrijheid nemen het voornaamste hier aan te

teekenen.

Den I2«^ Oct. schreef de H. E. P. Vicarius aan

Mgr. Hofman : „Den vorigen keer heb ik ü. D. H. W.
reeds in der haast de komst en het bezoek van den wei-iuen

(legaat) beschreven alsmede de wijze van vredemakerij.

Dit laatste was weer bijna mislukt; daar was althans ge-

vaar, De oorzaak was een brief, door Mr. Tchang (den

reeds bekenden onderwijzer) op onzen naam geschreven en

waarin hij den hien-koan in nogal krasse termen de waar-

heid zeide. Ongelukkig is de wei-iuen bevriend met den
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„hien”, zoodat de briefkwaad bloed zette. De wei-iuen heeft

eerst in ’t iamen duchtig tegen den Christenen van Ma-
tchang opgespeeld en gezegd, dat hij ons absoluut nog eens

wilde zien, om over dien brief te spreken. Hij is toen

hier geweest, in gezelschap van een paar mindere man-

darijnen, nog eens duchtig tegen de Christenen uitge-

varen en daarna bij ons gekomen
;

hij was voor ons

wel goed te spreken, maar was toch niet zoo vriendelijk

als den eersten keer. Eenige bengels wilde hij voor

zich laten komen, om hun een standje te geven, wat ze

ook wel verdiend hadden
;
doch, ze kwamen maar niet

;

en zoo heeft hij wel een uur op hen moeten wachten,

waarom hij natuurlijk boos werd. Een hunner heeft hij,

met onze permissie, een licht pak slaag laten geven en

een ander, — die zich in tegenwoordigheid van zijn

men-kong had laten ontvallen, dat hij een ieder, die

het zou probeeren onze wallen te slechten, zou van

kant maken — heeft hij mee naar Lou-tcheng geno-

men en daar met 200 lichte kaakslagen naar huis ge-

stuurd. Maar deze jongen kreeg van den hien-koan de

boodschap mee, dat wij het paard van den zoogenaam-

den ta-tao-hoeier, die ruim een maand geleden hier is

dood geslagen, moesten teruggeven. Dat paard krijgen

ze natuurlijk niet terug, want dan zijn we nog verder

van huis
;

dit zaakje is dus ook nog hangende en mis-

schien niet makkelijk te regelen, want U. D. H. W.
begrijpt, dat het alleen is, om ons moeilijkheden op

den hals te jagen.

Een andere zaak, die ons moeilijkheid zal bezorgen,

zijn onze wallen. Deze moeten geslecht worden, al is

het voorloopig dan ook maar voor den vorm; maar wij

kunnen er onze Christenen bijna niet toe krijgen, om er

de handen naar uit te steken: 1°. omdat zij het te
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druk hebben met hetgeen van den oogst is overgeble-

ven
;

2°. omdat zij de vredemakerij niet vertrouwen en

ook spijt hebben, dat de wallen, met zooveel moeite

opgeworpen, nu wederom moeten geslecht worden.

Maar er zit niets anders op, en wordt het niet gedaan,

dan krijgen wij nieuwe nesterijen. De wei-iuen scheen

naar hier gezonden te zijn om den vrede te bewerken,

maar uit zijne handelwijze en die der andere mandarij-

nen bleek genoeg, dat het. van hun kant gedwongen

fraaiigheid was. Intusschen kunnen de Christenen zich

hier wat vrijer bewegen en zonder gevaar naar de stad

gaan.

Een der vredesvoorwaarden was, dat de Christe-

nen van buiten naar huis moesten gaan; dit zou onder

bescherming der mandarijnen geschieden; dezen zullen

zorgen, dat die menschen, in hun dorp teruggekeerd,

geen last van de heidenen hebben. Vele mannen zijn

teruggekeerd, en voor hen, die in de nabijheid wonen,

ben ik minder bang; wel echter voor die van Tcheu-

tcheou-fou en Li-tcheng, waar de boksers nog altijd

bezig zijn. Ik heb dan ook gezegd, dat zij, als ze niet

veilig tehuis kunnen blijven, maar hier moeten terug-

komen; velen zullen hiertoe wel gedwongen zijn, wijl ze

tehuis niets meer bezitten.

Wij hebben bij den wei-iuen bijzonder den moei-

lijken toestand van de Christenen der twee opge-

noemde districten blootgelegd : hij zou opnieuw den

mandarijnen aanschrijven, om goed voor die menschen

te zorgen
;
wij zullen nu zien wat er van komt. — De

soldaten van Tcheu-tcheou-fou en Lou-ngan-fou hebben

Pe-cheu verlaten; de eersten zijn naar Jang-tcheng, om-

tegen de ta-tao-hoeiers te gaan vechten, die aldaar on-

der meer anderen ook den kleinen militairen mandarijn
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en vier soldaten hebben vermoord. De soldaten, die de

wei-iuen had meegebracht en waarvan een gedeelte (300

a 400) in Hoang-ien lagen, zijn ook naar Tai-iuen-fou

terug; ze waren expres voor Ma-tchang gekomen. De
wei-iuen vertrekt vandaag.

Gisteren avond ontvingen wij bericht uit Tchao-kia-

ling, dat daar ook verademing kwam : de I-houo-ts’iuen

en ta-tao-hoei waren afgetrokken en de wei-iuen had

een commando van 100 soldaten naar Siang-iuen ge-

stuurd: de mandarijn zal daar ook wel in zijn beurs

moeten tasten, evenals die van Lou-tcheng.

De commandant (sie-t’ai), die naar Siang-iuen was

gezonden, heeft een paar Christenen uit Tchao-kia-ling

ontboden, hun een pluimpje gegeven, dat ze zulke brave

lui waren en gezegd, dat ze niet meer behoefden te

vreezen, gedwongen te zullen worden tot geloofsverza-

king. Doch hij moest tegenover hen zijn gal uitspuwen

over de bewoners van Ma-tchang. In Tchao-kia-ling

is anders meer gevochten dan hier. Er zijn daar over

de honderd boksers gesneuveld; van de Christenen zijn

er vier gedood.

In Sin-tchoang hebben de Christenen minder moeite

gehad dan hier; in Kao-kia-tch en Ngan-iang bijna niets
;

maar Ma-tchang krijgt alles op zijn dak. Ma-tchang

is dan ook heinde en ver bekend als de verblijfplaats

van al wat leelijk is! Zelfs de keizerin, zei de wei-iuen,

was over Ma-tchang op de hoogte. Welk een eer 1 ? —
Uit de republiek dagteekent het laatste nieuws 23 Sept.

In Kiang-tcheou en omstreken is erg gemoord.

P. Bertrandus zit nog veilig in de bergen, maar krijgt

gebrek aan levensmiddelen.

In Han-lo-ien was 5 Sept. slag geleverd tegen de

ta-tao-hoei, die 10 dooden en 30 gewonden bekwam;
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de Christenen hadden slechts een gewonde. Er waren

ook 200 soldaten tegen de Christenen opgetrokken,

maar door toedoen van den mandarijn van Hong-tong

zijn ze wederom teruggekeerd. Deze scheen thans,

volgens schrijven van P. Ivo, den Christenen nog al

genegen en wilde Han-lo-ien behouden, x^ls er gevaar

dreigde, zond hij bericht. Ook daar waren vele Chris-

tenen naar huis vertrokken : toch waren er nog een

groote 200 van buiten.

Ik ben echter nog ongerust over de republiek, om-

dat de wei-iuen hier zeide, dat het daar nog erg rumoe-

rig was : ik heb er iemand heen gezonden om te gaan

zien : hier gaan ook praatjes, dat er tusschen Christenen

en heidenen nog voortdurend gevochten wordt. Volgens

gerucht uit ’t tribunaal, zou de keizerin den van

deze maan Tai-iuen-fou hebben verlaten, op reis zijn

gegaan naar Chen-si, maar in P’in-iao gekomen, weer

zijn teruggekeerd; dit was, zooals men zeide, omdat de

Mahomedanen in Chen-si waren opgestaan. De Chris-

tenen, die met den wei-iuen zijn meegekomen (uit

Noord-Chan-si) vertelden, dat Koang-siu met haar was

meegegaan.

In Noord-Chan-si hebben de Christenen vooral in

Tsin-iuen (druivenland) flink gevochten. Dertien of veer-

tien maal zijn zij met de boksers slaags geweest en altijd

overwinnaars gebleven. Zij hadden bommen van water-

ketels gefabriceerd en hebben daarmee veel effect gehad.

Er zijn nog 5 of 6 onzer Italiaansche medebroeders in

het Noorden. Twee Chineesche paters zijn vermoord;

van één weet men niet, waar hij gebleven is. In sommige

districten zooals b.v. Tai-tong en lu-t’seu zijn de Chris-

tenen grootendeels uitgemoord

Tot nog toe hebben wij hier nog al kunnen leenen.
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Onze schulden zijn echter reeds zeer groot en wij zullen

nog heel wat meer moeten leenen
;
derhalve, Monseig-

neur, zal er gezorgd moeten worden, dat wij van buiten

geld bekomen, want bij de Christenen hier is niets meer

te halen Wanneer zal het ons gegeven zijn,

U. D. H. W. weer te zien ? De w'ei-iuen vond het voor-

loopig raadzaam, dat U. D. H. W, nog niet voor den dag

kwam. De heidenen kunnen het maar niet verkroppen,

dat wij nog leven. Zij zijn zeer ontevreden over den

wei-iuen, omdat hij ons niet uit het land heeft laten

zetten.

De paters hier in Ma-tchang enz. maken het allen

goed
;

doch P. Ephrem sukkelt nog met zijn gewond

been, dat maar niet goed wil genezen.

Alles saamgenomen is de toestand aldus: vrede is

het nog niet, maar er is voorloopig stilstand en een

beetje vrijheid voor de Christenen in deze streken
;
voor

die der meest verwijderde evenwel niet.”

IMgr. Hofman teekende hierbij aan :

„Uit een brief van P. Odoricus van 20 October

blijkt, dat de delegaat zijn secretaris naar Ma-tchang

zond, om te zien of de wallen geslecht waren. De
Christenen hebben toen aan den secretaris 100 Taëls

(= rijksdaalders) gegeven om aan den delegaat te zeggen,

dat alles in orde was. Honderd echter tegen één, dat

de delegaat zijn secretaris juist daarom naar Ma-tchang

zond, om er een duitje uit te slaan, ook voor zich

zelven ! Zeer goed mogelijk, dat onze vrienden in

Ma-tchang binnenkort nog eens zulk een visite krijgen

!

Goed nieuws. De paters Theophilus en Aemilianus

zijn verlost! Den 26 Oct. zijn zij onder geleide van

twee mandarijnen en eenige soldaten te Ma-tchang

aangekomen.”
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Ziehier hoe P. Odoricus deze goede tijding aan den

H.E. P. Provinciaal meedeelt

:

„Een troostrijk nieuws is de behouden aankomst

der paters Theophilus en Aemilianus. Ik heb U.H.E.

geschreven, hoe zij onder voortdurend doodsgevaar heb-

ben moeten ronddwalen en zich verschuilen, hoe bijna

al hun Christenen op de gruwelijkste wijze vermoord

zijn, hoe zij zelven van alles beroofd en bijna zonder

kleederen gedurende drie maanden op een zoldertje heb-

ben gezeten, door de heidenen meermalen gezocht,

maar gelukkig nooit gevonden. Daar hun toestand op

den duur onhoudbaar was en wij niets konden doen om
hen te bevrijden, hebben wij, toen de afgevaardigde van

den onderkoning hier was, met dezen over hen gespro-

ken en gevraagd, een middel te zoeken om hen te ver-

lossen. Uit voorzichtigheid durfden wij toen den naam
hunner schuilplaats nog niet noemen. Hij zeide er voor

te zullen zorgen en hij heeft woord gehouden, door aan

een officier der soldaten uit die streek, die toen hier

waren om ons te bevechten, op te dragen onderzoek

te doen en, zoo mogelijk, de paters op eene veilige

plaats te brengen.”

De hier bedoelde officier was afkomstig uit de stad

Toügthei — in welker nabijheid Tou men-eul gelegen

is “ en zeer bevriend met een Christen uit dezelfde stad,

met wien hij nogal drukke briefwisseling hield. Van
de goede verstandhouding dier twee trokken de beide

missionarissen partij : deze Christen kwam hun geregeld

oververtellen, wat er in Ma-tchang en omgeving plaats

had en thans berichtte hij hun, dat zijn vriend, de

officier, „als komende van Toügthei” door den wei-iuen

was gelast een onderzoek in te stellen. De officier had

gevraagd, waar toch die paters waren „want in Ma-tchang
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op te sporen; doch nu hoor ik weer: nu eens, dat ze

dood zijn, dan weer dat ze heel ver zijn weggetrokken,

enz. enz.” — Deze Christen, hoe goed hij ook met

hem overweg kon, „wist natuurlijk ook van niets”, doch

kwam nu bij de missionarissen eens hooren, wat zij er

van dachten. Dezen meenden en terecht, dat er met

veel omzichtigheid moest worden gehandeld: nog waren

de geruchten, meldende, dat alles „slechts een schijn-

vertooning was, om de missionarissen in handen te krij-

gen”, niet volkomen tegengesproken; doch, daar men
reeds wist, dat ook den overste der soldaten van Toüg-

thei was gelast om voor dezelfde zaak zorg te dragen

en de inhoud van den inmiddels aangekomen brief

van den H.E. P. Vicaris het schrijven des officiers

bevestigde, besloot P. Theophilus eindelijk, zelf zijn

schuilplaats bekend te maken en ....
;
doch laten

we het verdere verloop liever vertellen door P. Aemi-

lianus :

„Wij stuurden dien Christen met onzen geheimen

looper naar de stad Toügthei, om aan den groot-man-

darijn ons naamkaartje aan te bieden met de boodschap,

dat wij te Toumen waren gearriveerd en zijn hulp en

bijstand inriepen. Deze, een nieuwe mandarijn, ontving

hen zeer vriendelijk, bestormde hen met allerlei vragen,

waarop een Chinees nooit verkeerd antwoordt, doch

'daarom ook staat te liegen als een ketellapper. Toen

zij hem zeiden, dat het de Pater was, wiens kerk enz.

aan de westerpoort der stad was verwoest. (P. Theo-

philus hield als Deken zijn verblijf te Toügthei), toen

wist hij genoeg. „Hm! Hm! se ! se ! ”, wat zooveel

beteekent als: „wat bl is het die pater!” „Ja, ja,

dat is goed; doch je spreekt daar over vrede, ja vrede
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is ’t, maar toch nog geen heel goede vrede

;
daarom

zegt aan de paters, dat zij nog een paar dagen wachten

en zich nog wat schuil houden”. Daarop ging ieder

zijns weegs.

Nauwelijks had echter ook de officier dit nieuws

vernomen, of hij had rust noch duur meer en verklaarde

openlijk: „Als de mandarijn er niet spoedig werk van

maakt, dan kies ik zelf mijn soldaten en ga de paters

redden, want ik heb bevel van hoogerliand”. Wij, van

onzen kant, zaten intusschen in volle spanning, wat er

toch gebeuren zou, want den volgenden dag, was er

zes uren in den omtrek geen plaatsje meer hoe klein,

of alle man wist, dat wij te Toumen gearriveerd waren.

Vol stomme verwondering, dat wij nog leefden,

terwijl toch bijna al onze Christenen vermoord waren

(wij met ons drieen, P. Theophilus, P. Placidus en ik,

hadden omstreeks 2000 Christenen : thans zullen er nog

slechts vier- of vijfhonderd meer over zijn) riepen de

heidenen uit : „Honderd jaren waren ze oud, voor ze

geboren werden, thans zijn ze tweehonderd jaar, hebben

een schoon, eervol, heilig en eerbiedwaardig leven en

ze zullen nooit sterven!” Hetzelfde riepen ook de sol-

daten, toen wij, onder begeleiding van dien officier en

vergezeld van vier soldaten, reeds anderhalven dag na

onze aanmelding de kazerne binnenreden.

Al spoedig konden wij merken, dat wij niet „in

den aap gelogeerd” waren, daar de soldaten al gauw
genoeg vol eerbied naderbij kwamen, zeggende : „groote

man, wat hebt ge toch veel geleden!” Daar wij heel

vertrouwelijk met hen omgingen, werden zij al vrijer in

het spreken en vertelden toen, al lachende : „Wij heb-

ben er ook van gelust, daar in Sin-tchoang en in Ma-
tchang; 50 dagen en nachten bijna niet geslapen,
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nagenoeg zonder eten in ’t veld en maar met een dun

jasje aan bij dien verschrikkelijken stortregen, enz. enz.”

Des avonds kwam de ondermandarijn (de Sien
;
de eerste

is de Fou), ons in zijn draagstoel een bezoek brengen

en vragen, wat er van ons verlangen was. — „^Fij wil-

len naar Ma-tchang,” was ’t antwoord, „doch daar de weg

niet veilig is, zouden we gaarne begeleiding hebben....”—
„Mooi ! mooi ! mooi ! mooi ! ik zal er voor zorgen, want

het is dan toch iets te zeggen tegenwoordig ! Waar mag
dat toch wel vandaan komen." Waar mag die Ta-tao-

guee dan toch wel haar ontstaan aan te danken heb-

ben.^ Mooi! mooi! enz.” Wij bleven nog een dag en

een nacht over, werkelijk pleizierig met de soldaten

verkeerende. Den volgenden morgen, .gingen wij ver-

gezeld van twee officieren en acht soldaten op route

en kwamen, nu eens zittende op een karretje, dan weer

rijdende te paard, drie dagen later behouden te i\Ia-

tchang aan, den 26 Oct. 1900: een aardig uitstapje,

niet waar, van 7 Juli tot 26 October ^ Hoe verheugd

de paters en ook de Christenen waren, behoeft niet ge-

zegd te worden. Den volgenden morgen droeg ik het

H. Misoffer op, om God te bedanken voor de duizenden

weldaden, ons gedurende deze dagen van vervolging

geschonken, als ook, dat God mij in het leven had

gespaard (i).

Nu de vervolging als geëindigd kon worden be-

schouwd, stond men evenwel nog voor de naweeën

:

den typhus en den hongersnood !

Ook in Ma-tchang, Sin-tchoang en in verschillende

andere plaatsen brak, evenals te Tchao-kia-ling, de

(1) Uit een brief van den Weleerw. Pater Aemilianus van Uden aan
zijne ouders. Dit schrijven, ons welwillend ter inzage ;jegeven. is gedateerd;
Sin-tchoang. 2ü Dec..
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typhus uit
;
het kon ook niet anders, of de overbevol-

king in de versterkte plaatsen, gebrek aan levensmid-

delen, ontberingen van allerlei aard, moesten deze in-

heemsche ziekte in de hand werken. Vele Christenen

stierven en ook de missionarissen werden niet gespaard.

P. Ephrem, de held van Sin-tchoang, was een der eerst

aangetasten
;
pas hersteld van de bekomen sabelhouwen,

nog hinkend van zijn doorschoten been, waagde hij

een uitstapje naar Ma-tchang, om P. Theophilus en

P. Aemilianus te gaan feliciteeren.

Het bleek echter, dat hij van uit Sin-tchoang den

typhus had medegebracht, zoodat het noodig werd ge-

oordeeld, dat hij in Ma-tchang bleef en P. Aemilianus

zijne plaats innam. Een week later werd ook deze

ziek en nu kwam P. Aegidius Broekman om hem en de

andere typhuslijders van Sin-tchoang bij te staan.

Nadat P. Aemilianus was hersteld en, een maand later,

ook P. Ephrem — die in Ma-tchang den dood nabij

was geweest en reeds de laatste H.H. Sacramenten had

ontvangen — was teruggekeerd, werd ook P. Aegidius

aangetast. Thans behaagde het den goeden God, aan

het arme Zuid-Chan-si een zijner edelste offers te vragen:

P. Aegidius zou niet meer genezen; den 14^" Dec. 1900

stierf hij in de armen van P. Ephrem en P. Aemilianus,

tijdig voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden (
i
).

Diep wordt deze ij vervolle missionaris betreurd door

de gansche Missie, maar vooral door zijne medebroe-

ders, die in hem zulk een opwekkend voorbeeld, zoo

naarstig een medearbeider verliezen. Kernachtig zijn

dan ook de bewoordingen, waarmede Mgr. Hofman
P. Aegidius’ lof uitspreekt

:
„Het verlies voor de

(1) Van uit Sin-tchoang schreef P. Aegidius z.g. zijn laatsten brief. Zie
Aanhangsel.

Een Blik in Zuid-Chan-si. 11
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Missie is groot. Van den overledene durf ik getuigen,

dat China nooit beter missionaris gekend heeft”, (i)

Gedurende het grootste gedeelte zijns levens, ruim

28 jaren, heeft deze uitmuntende missionaris China’s

missieveld met zijn zweet besproeid. Wie zal ze tellen

de zielen, die hij voor God gewonnen, de verloren

schaapjes, die hij gezocht, de martelaren, die hij heeft

voorbereid ?

Wrheug u dan, kloeke- medebroeder, verheug u

voor eeuwig met Zuid-Chan-si’s martelaren, wier palmen

gij wel mocht teelen, doch niet mocht helpen plukken,

in wier lijden gij nochtans zoo ruimschoots hebt gedeeld!

„Gerust kunnen wij hem beschouwen”, zegt

P. Ephrem, „als een offer gevallen door de vervolging en al

is zijn lichamelijk heengaan een smartelijk verlies voor

de missie — vooral in de tegenwoordige netelige omstan-

digheden — meer dan voldoende reden hebben wij om te

vertrouwen, dat hij ons van uit den hemel des te

krachtiger helpen zal”.

Zal de hongersnood, die, zooals wij hebben gezien,

reeds vóór de vervolging dreigde, het bij dreigen laten ?

Wie weet, hoe spoedig ook om een andere reden het

lot wordt benijd van hen, die als martelaars zijn ge-

vallen! Want het zijn vooral de Christenen, die have

en goed hebben verloren, wier oogst werd vernield,

’t zijn vooral de Christenen, die worden bedreigd. Moge
de Heer deze verschrikkelijke plaag in zijne eerste be-

ginselen stuiten, moge het onzen missionarissen gegeven

zijn haar te bestrijden, opdat niet bewaarheid worde,

wat reeds werd voorspeld : „de Christenen, die het zwaard

ontkwamen van den beul, zullen thans vallen door het

zwaard van den honger”.

(1) Mans- en Roerbode.l-^^hmn Zie ook Acta. Ord. :N[in.. pag. 48.
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Geef, Heer, geef vrede aan Uw volk ! aan U de

roem dier duizenden martelaren, aan U de dank voor

allen, die zijn gespaard ! Zie, zij die nog leven, zij

willen ü dienen nog trouwer dan te voren, zij zijn bereid

te sterven, als hunne vaders, moeders, broeders en zus-

ters, die als martelaar gevallen zijn; hoor, zij bidden

zelfs voor hunne beulen, opdat ook dezer harten zich tot

U keeren, opdat ook van uit hun mond, door het gansche

groote land der Gele Zee, het eene en eenige lied op-

ga
:

„Credo, credo, Domine! Ik geloof, ik geloof, o

Heer!” Geef dan. Heer, geef vrede aan uw volk!

En gij, Maria, en gij, H. H. h'ranciscus en An-
tonius, machtige Beschermers van Zuid-Chan-si, aan-

vaardt onzen dank voor alles, waarin wij u dank ver-

schuldigd zijn. Volgaarne erkennen wij uwe krachtda-

dige tusschenkomst en met vertrouwen vragen wij :

verkrijgt, geliefde Heiligen, verkrijgt Gods zegen voor

dat arme volk
;
vraagt liefde, moed en kracht voor hen,

de priesters, die er werken
;
en vraagt voor ’t dorre ar-

beidsveld een milde dauw. Vereenigt uw bede met die

van Chan-si’s martelaren
;
dan zal het bloed der Chris-

tenen, die er sneefden, het vruchtbaar zaad van vele

nieuwe Christenen zijn.



De Zeeieei w. P. KDIDIUS BROEKMAN,
overleden te Sin-tchoang den 14^^^ Dec. 1900.
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XV.

Aanhangsel.

Wat P. Aegidius Broekman z.g. nog
te vertellen had.

-i| (^^i^"'et schrijven, waarvan wij ons hier mogen bedie-

nen, is gedateerd Sin-tewang (Sin-tchoang)

” ^ 29 Nov. 1900, gericht aan zijne „Waarde Broeders

i en Zusters, Neefjes en Nichtjes” en werd door

I
dezen ontvangen, juist daags, voordat het droevige

bericht van het overlijden des beminden schrijvers aan-

kwam. Na te hebben aangestipt, dat hij reeds vroeger

geschreven heeft, doch niet weet of zijn brieven wel

terecht zijn gekomen, zegt P. A^egidius :

God heeft ons zichtbaar beschermd. Nimmer kun-

nen wij Zijne goedheid genoeg daarvoor bedanken, vooral

met het oog op de Christenen en het Christendom hier

in ’t algemeen. Doch laat ik u even in 't kort mijn

lotgevallen verhalen, vanaf ’t begin dezer vervolging,

want daar zult ge wel nieuwsgierig naar zijn. Maandag

na den feestdag van Sint Jan Baptist, was ik bij Mon-

seigneur tegelijk met nog een paar andere paters, om
Z. D. H. W. met zijn patroonsfeest te feliciteeren

;
toen

reeds liepen er geruchten over die rampzalige boksers enz.
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Wiji het echter maar niet wilde regenen en het

bijgeloovige volk dan altijd onrustig is en de manda-

rijnen soldaten gaven, om ons te beschermen, maakte

niemand onzer zich daar verder ongerust over. Allen

keerden naar hunne betrekkelijke standplaats terug.

Den 3®" ging ik mijn verder afwonende Christenen

bezoeken. Den 6®” werd mijne residentie met huis ver-

brand en letterlijk alles, wat er was, gestolen. Op een

paar uitzonderingen na, was dit ook het geval met mijne

arme Christenen aldaar; gelukkig werd er toen nog

niet gemoord. Den nacht daaraanvolgende trok ik de

bergen in, waar mijne Christenen woonden; men dacht

dat ik daar veilig zou zijn, maar jawel . . . .

!

Den 7^" Juli werden ook de Christenen geplunderd,

bij wie ik een paar dagen had doorgebracht. Ik zat

verscholen in een berghol, doch op den feestdag der

Martelaren van Gorkum (9 Juli) werd ik ontdekt dooi-

de lui, die ook de Christenen dier plaats hadden ge-

plunderd. Ik kwam echter, met achterlating van eenig

beddegoed, vrij en zocht onder geleide van een Chris-

ten woestere bergen op
;
een vervallen spelonk herberg-

de mij daar eenige dagen. Ondertusschen waren de

dichtst bijwonende Christenen, die nog niet geheel wa-

ren uitgeroofd, tot het besluit gekomen, zich tegen dat

volkske te verdedigen. Zij kwamen mij vragen of dit

mocht: ik stond hun dit toe, als geoorloofde zelfver-

dediging tegen roovers, en besloot nu ook weer naar

hen terug te keeren. Gelukkig, dat ik dit deed ! Een

troepje dier roovers had lont geroken van mijn verblijf

en kwam er op af: wij bemerkten het echter nog bij-

tijds en kwamen dus behouden weer bij de Christenen

aan. De weinige dagen, die ik daar doorbracht, was

het eiken avond vechten tegen de struikroovers. Den



laatsten avond was ’t gevecht zoo hevig, dat een aan-

voerder der Christenen in der haast kwam aangeloopen

met de boodschap, dat de vrouwen en kinderen en

ook ik, ons in de bergkloven moesten verschuilen. Ik

hielp de vrouwen en kinderen de deur uit en meende

toen zelf te blijven; dit wilden de Christenen echter

niet en, goedschiks, kwaadschiks, moest ik in ’t donker

de bergen in. Ongelukkig was mijn geleider, zooals

ik spoedig bemerkte, een bange oude jnan, met

wien niets was aan te vangen. De Christenen streden

dapper en dreven, evenals de vorige keeren, de aanval-

lers op de vlucht. Zij hadden echter niet kunnen be-

letten, dat het hakhout —- wat juist gekocht was met

opleggers en andere boomen om steenen te bakken en

een kapelletje te bouwen — werd in brand gestoken. Mijn

geleider, dit ziende, begon te schreeuwen
:
„pater, pater,

vooruit, vooruit ! ze hebben de woning der Christenen

overrompeld en steken nu de met gras begroeide ber-

gen in brand, om u te zoeken; ik zie het duidelijk, ze

hebben brandende bossen stroo en hout in de hand en

zoeken in alle spelonken en kloven naar u!” — Ik had

schoon praten : „het kan niet zijn, enz., enz.”, de man liep

steeds door; zelf te midden dier bergen geen weg we-

tend, moest ik hem wel volgen. Wij liepen dus den heelen

nacht door, tot wij ’s morgens aankwamen in zijn dorp,

dat ook reeds geplunderd was en waar de huizen alle-

gaar vernield waren
;

zij zelven, d. i. de Christenen,

hadden een onderkomen gezocht bij bevriende heidenen,

doch daar kon ik mij niet vertoonen. Wij beproefden der-

halve, ons dien dag in een weinig bezocht ravijn te

verbergen. In den namiddag echter, werden wij gezien

door een jongen en moest er dus een andere schuilplaats

worden gezocht; deze vonden wij in een schaapherdershoL
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Daar kwamen de Christenen, toen het donker was, mij

bezoeken
;
den nacht bracht ik door in een uitgeholden

berg-, zonder deur of venster en donker als de hel. Den
geheelen volgenden dag hield ik mij daarin schuil. Den
volgenden nacht ging ik onder geleide van een man of

tien weer op reis naar de plaats, waar tot voor een

dag of wat mijne residentie nog stond, maar nu alles

verbrand lag. Als een dief moest ik binnensluipen en mij

op een zolder schuil houden. Het duurde echter niet

lang of de Christenen oordeelden, dat het ook daar niet

veilig meer was. Ik wilde weer terug naar de bergen,

vanwaar ik zoo ongelukkig was verwijderd geraakt en

waar de Christenen zich dapper bleven verdedigen. Dat

lukte echter niet, want na een uur te hebben afgelegd,

moesten wdj terug en was ik opnieuw genoodzaakt, mij

op een zolder tusschen gebroken potten en pannen en

anderen rommel te verbergen. Den 2^^ of 3'-“ dag, dat

ik op dien zolder was, komt ’s avonds een Christen

zeggen : „Pater, bereid u maar tot den dood, het is met

ons allen gedaan, de heidenen zullen direct hier zijn

;

hoor eens, wat een helsch lawaai !” De zaak zou echter

zoo’n vaart niet nemen
;
dat lawaai werd maar gemaakt

om de dwaallichten te verjagen, welke juist dien avond

overal te zien waren en den heidenen den schrik op

’t lijf joegen. Dwaallichten beschouwen de heidenen als

duivelsvuren en nu, in deze omstandigheden, als voort-

brengselen van de duivelskunsten der Christenen. —
Een mijner Christenen werd door de heidenen gepakt,

overgeleverd aan den mandarijn en ter dood gebracht.

Den volgenden nacht moest ik, onder geleide van vijf

personen, alweer op weg; thans naar een onzer grootste

gemeenten — beter gezegd, naar de grootste, die wij

hebben — waar nog meer paters waren samengekomen.
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In één nacht konden wij daar echter niet komen : er

werd dus overdag weer halt gehouden op den zolder

van een, ook al geplunderde, familie. Den volgen-

den avond, zoodra het donker was, stelden zich twee

dinke jongens aan ’t hoofd van ons troepje
;

zij kenden

den weg perfect en hadden ieder een geladen geweer

op schouder hangen. Helaas ! ook daar vernam ik, dat

twee der hunnen vermoord waren en nog een uit een

ander dorp. Wij kwamen echter behouden en zonder

moeite aan; slechts eenmaal werd er uiteen dorp, dat

wij passeerden, op ons geschoten, doch wij waren reeds

ver buiten schot. Dicht nabij Ma-tchang (zoo heet die

groote gemeente) gekomen, durfden wij echter niet aan-

stonds het dorp binnengaan : wij hadden onderweg

gehoord, dat er juist slag geleverd was met de boksers.

Een verkenner bracht ons echter al spoedig de tijding,

dat de boksers er slecht waren afgekomen ”

Volgt een beknopte uiteenzitting van de ge-

beurtenissen te Ma-tchang en omgeving, zooals wij die

reeds breedvoerig hebben gezien. Geen woord vin-

den wij in dit schrijven gerept over den werkkring

van P. Aegidius te Sin-tchoang. De nederige missionaris

heeft het wellicht, na zulk een leven van zelfopoffering,

der moeite niet eens waardig geacht er van te spre-

ken. En toch, ’t was zijn laatste werk
;

veertien

dagen later rustte hij voorgoed van zijn apostoli-

schen arbeid uit, gevallen als martelaar der liefde.

Zou hij er wel aan hebben gedacht, dat sommigen der

zijnen, tot wie hij het woord hier richt, zijn dood nog'

vroeger zouden vernemen, dan het verhaal zijner laatste

omzwervingen ?
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Over den toestand der Missie na de vervolging.

olgaarne ruimen wij hier nog eene plaats in voor
öl i t^As' 1'?

het volgende schrijven van den Weleerw. Pater

Sergius Schuurman
;
zooals wij hebben gezien, was

7 het deze missionaris, die met P. Christophorus

van Bussel het dorp Kao-kia-tch’ang (zie Over-

zicht) hielp verdedigen. Thans verplaatst naar de

stad Li-tcheng, geeft hij van daaruit, aan zijne ouders

te Delft, een interessante schets van den huidigen

toestand.

Li-tcheng, 3 Mei 1901.

Geliefde Ouders,

Toen ik het bovenstaande schreef, kwam bij mij

de gedachte op: „als zij nog leven,” — ik heb toch, in

geen vol jaar meer iets van u vernomen; als u er dus

nog zijt, schrijft mij dan spoedig.

Men zegt, dat de vrede met China gesloten is (.^)

:

ik zet er een vraagteeken achter, omdat de Chinee-

zen nog in ’t geheel niet van plan zijn vrede te sluiten

;

zij hebben nu ondervonden, hoe gemakkelijk zij „de

Europeesche duivels” kunnen bedriegen. Hier in Saen-si

(Chan-si) lijkt het nog lang niet op vrede. De heidenen



'hebben nu eene vereeniging opgericht, om zich te we-

ren tegen de Christenen en tegen de mandarijnen
;
over-

al worden er geweren gesmeed en wordt er kruit en

lood gekocht. De heidenen laten ook niet toe, dat de

Christenen, die gevlucht waren, naar hunne huizen terug-

keeren. De mandarijnen doen ook al weinig of niets,

om de schuldige heidenen te straffen.

U zal wel vragen, waar ik ergens uithang ? Ik

ben op ’t oogenblik in een heidensche stad, waar slechts

één huisgezin Christenen woont. De overige Christenen

dezer gemeente wonen allen buiten de stad. De man-

darijn heeft een prachtig huis, met meubelen en al,

laten gereed maken en mij laten inhalen onder een

begeleide van 1 3 soldaten, een onderofficier en een

klein-mandarijn, allen gewapend met Europeesche ge-

weren. Hij laat mij bewaken door 10 gewapende sol-

daten, zoodat ik hier niets te vreezen heb. Ook heeft

hij mij uitgenoodigd op een feestmaal, welke uitnoodi-

ging ik heb aangenomen.

De Christenen zijn hier allen uitgehongerd en daar

’t van ’t jaar niet heeft geregend, kunnen ze ook niet

zaaien. Ik heb hier veel Christenen gezien met groote

litteekenen van de bekomen wonden, hun door de hei-

denen toegebracht. Hoewel er hier vele Christenen

vermoord zijn, willen er nu toch vele heidenen tot onzen

H. Godsdienst overgaan
;
en nog wel van de voorname

heidenen : de heidenen zeggen nu, dat het Christendom

’t echte is, daar het stand gehouden heeft, niettegen-

•staande de hevige vervolging van verleden jaar . . .
.”

(get.) fr. Sergius.

Een bericht van P. Cassianus Pompe, aan den

-Z. E. P. G. Melis, Pastoor te Delft en Procurator der

Missie, luidde minder bemoedigend.



Dit schrijven, waarin de Procurator op de meest

hartelijke wijze wordt bedankt voor de milde aalmoe-

zen, die door zijne tusschenkomst reeds den weg op-

gingen naar Zuid-Chan-si, — dit schrijven handelt voor-

namelijk over het ongelukkige Hong-tong en om-

geving, waar een zeker aanstaande hongersnood reeds

vroeger werd voorspeld door P. Ivo.

De brief is gedateerd: Ala-tchang, 7 Alei 1901;

wij namen het volgende over :

„....En nu wil ü. Z. E. zeker nog iets vernemen over

onzen toestand. Kortweg gezegd: er valt geen touw aan

vast te knoopen. Sinds eenigen tijd ging het gerucht,

dat de vrede geteekend was en nu vernemen wij eens-

klaps, dat Sooo Franschen en Duitschers opgetrokken

zijn, om Tai-iuen-fou, de hoofdstad onzer provincie te

gaan innemen. De mandarijnen toonen zich, bij vroeger

vergeleken, zeer welwillend en bevreesd en spreken van

schadevergoeding aan de arme Christenen
;
en onder-

tusschen wapenen zich de verschillende heidensche dor-

pen en oefenen zij zich in den wapenhandel. De man-

darijnen verlangen, dat de Christenen naar hunne,

van deuren, vensters en meubels beroofde huizen terug-

keeren, maar op vele plaatsen laten de heidenen het

niet toe; het volk is eenmaal van hoogerhand tegen

ons en de Christenen opgezweept en nu hebben de

vroeger zoo oppermachtige mandarijnen op dat volk

geen invloed meer en durven zij niet krachtdadig op-

treden, uit vrees, zelf moeilijkheden te ondervinden.

Alles te zamen, is de toestand nog ver van roos-

kleurig; toch schijnen er betere dagen in het verschiet

te zijn, hoewel er niets met zekerheid valt te zeggen —
want een meer huichelachtig en bedriegelijk volk dan

dat der Chineezen loopt er op Gods aardbodem niet
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en men vindt er maar weinigen, die waarlijk oprecht

van aard zijn. IMaar wij zijn in de handen van God,

die uit het kwade het goede kan doen geboren worden

en die alles ten beste zal keeren.

Ook wat de hongersnood betreft, ziet het er in

een gedeelte van ons vicariaat allertreurigst uit. In de

districten Hong-tong, Kiang-tcheou enz., is de voor-

jaarsoogst ook dit jaar weer mislukt: velen ster\'en den

hongerdood en de prijzen zijn zoo verbazend gestegen,

dat men in Hong-tong bv. f55 voor een mud rijst en

f 36 voor een mud vogeltjeszaad (Hollandsch gewicht

en geld) moet betalen: en toch zijn er districten waai-

de prijs nog hooger is. Boombladeren en boomschors

maken het dagelijksch voedsel uit en de zemelen der

tarwe worden thans tegen een hoogeren prijs betaald

dan vroeger de tarwe zelf. Het is bedroevend telkens

langs den weg het lijk te zien van een doodgehongerde

:

de Christenen worden door ons zooveel mogelijk ge-

holpen, al moeten wij ons ook tot over de ooren in schul-

den steken, maar de heidenen, die geen toeverlaat heb-

ben, zitten er nog veel moeilijker voor. zoodat van hen

velen sterven.

Ik zou U. Z. E. nog meer schrijven, doch onver-

wacht komt er een gelegenheid tot briefverzending,

zoodat ik moet eindigen
”

(get.) fr. Cassianus Pompe,

o. f. m.

Deze gegevens van P. Cassianus werden ingesloten

in een brief van IMgr. Hofman. Mgr. was toen nog

niet in zijn vicariaat teruggekeerd; het waarom zullen

wij Z. D. H. W. thans zelf laten verhalen

:

Vóór Pinksteren hoop ik naar Chan-si terug te
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kunnen gaan. Een maand geleden, ben ik reeds op plech-

tige wijze uitgenoodigd op last der hooge Regeering,

daartoe door den Franschen minister gedwongen. Ik

weigerde toen, om de mandarijnen vrees aan te jagen

en hen te dwingen onzen toestand meer gunstig en

zeker te maken. Dit schijnt geholpen te hebben. De
prefect, of hoofdmandarijn, van Lou-ngan-fou heeft

aanschrijving gekregen, om persoonlijk mij te komen
uitnoodigen.

Daarbij is er een comité benoemd, om met ons

alle zaken te vereffenen, ook ten voordeele der Chris-

tenen. De regelen, door dat comité te volgen, staan

mij goed aan. Aan het hoofd staat een mandarijn, die

acht jaren in Engeland is geweest en het Engelsch

machtig is. P. Ivo heb ik afgevaardigd om de onder-

handelingen te beginnen. Als Engelsch sprekend en

als fijn politicus, kan Z. Eerw. ons grooten dienst be-

wijzen. Voor de ontroofde Christenen hebben wij voor-

loopig een voorschot ontvangen van 30,000 Taëls. Wel

waren er ons 50,000 toegezegd, maar de Gouverneur

schreef aan mijn vicaris, die verzocht had het volle

bedrag spoedig te mogen ontvangen, dat de schatkist

ledig was

(was get.) fr. J. Hofman, o. m.

Vic. Ap.

Uit een later bericht werd nog door ons vernomen,

dat Mgr. Hofman met passend eeregeleide en onder de

meest krachtige verzekeringen van de zijde der Chi-

neesche regeering in zijne residentie Lou-ngan-fou

plechtig is hersteld. Daar de bisschoppelijke woning was

vernield, mocht Z. D. H.w. voorloopig zijn intrek nemen

in een zeer net Chineesch huis.
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Necrologia.

>4^:

fMm Jf^eze bladen gingen reeds ter perse, toen onzen

Hoogeerw. Pater Provinciaal eene nieuwe droe-

vige tijding uit Zuid-Chan-si gewerd : het afsterven

^ nl. van den Zeereerw. Pater Norbertus Janssens,

1 pastoor te l\Ia-tchang. In zijn laatste uur bijge-

staan door den E.E. P.P. Cassianus en Placidus, ontsliep

deze voorbeeldige, werkzame missionaris, na eene kort-

stondige ziekte, den 3^^ Mei IL, in den ouderdom van

slechts 47 jaren.

Deden ook hier de doorgestane ellenden haar rech-

ten gelden, dat een zoo krachtvol leven, zoo vroeg reeds

werd gesloopt ? Wij weten het niet
;
ons werd alleen

de tijding van de droefheid zijner medebroeders, uitge-

drukt naast een welsprekend woord, waarmede zijn

bisschop, Mgr. Hofman, een diepe klacht van weemoed
met eene dankbare hulde vereent. Een klacht van

weemoed : want die voeten, hoeveel zij Zuid-Chan-si ’s

gebergte ook hadden doorkruist, die voeten waren, naar

’t scheen, nog lang niet wandelensmoede
;
dat hart klopte

voor korten tijd nog warm voor de goede zaak
;
die oogen

zagen de vruchten van jaren arbeids wel vernietigd.
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doch daarbinnen glinsterde niettemin nog een straal

van hoop, dat op die puinen eene nieuwe missie zou

herrijzen. Hij zou het hier beneden niet meer zien,

niet meer kunnen helpen om weder op te bouwen,

want God noodigde hem uit, te komen genieten van

het loon.

Maar ook een dankbare hulde moest worden ge-

bracht aan de nagedachtenis van een man, een priester,

die zijn verheven taak zoo breed had opgevat, zoo

heerlijk schoon ten uitvoer bracht en die door de zijnen

zoo was bemind, als P. Norbertus !

Het lust ons, ter wille der vele vrienden van den

dierbaren afgestorvene, hier een overzicht van dit ver-

dienstelijke leven te doen volgen :

P. Norbertus (A. J.) Janssens werd geboren te

Tilburg, 29 Jan. 1854. Na met den meesten lof zijn

studiën te hebben voltooid aan het Gymnasium van

Venraai, ontving hij den 3^^ Oct. 1873 het habijt der

Minderbroeders in de kloosterkerk te ^Maastricht, waar

hij den 4®^^ Oct. van het jaar daaraanvolgend werd ge-

profest. Priester gewijd 29 Maart 1879, werd hij den

II en yj'ov. benoemd tot kapelaan te Ammerzoden en

den 17 Dec. 1882 tot kapelaan te Haarlem. Den 26®^^

Sept. 1883 zien wij hem gekozen tot vicarius te Megen

en 2 jaar later, den 29®^^ Mei 1885 tot gardiaan te

Maastricht. Als gardiaan te Maastricht, vraagt hij den

14^^^ Sept. 1886 zijn ontslag, om als missionaris te

vertrekken naar China, welk verzoek hem eindelijk 4

Oct. .1887 wordt toegestaan. Den 17 Jan. 1888 vertrekt

hij met P. Theodorus Leenen, in gezelschap van

P. J. Hofman, die weer naar zijne missie terugkeert, (i)

Het zou ons te ver voeren, hier in den breede over

(1) Sint-Francisais jg. 1SS3. pag. 4. v.v.
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zijn dertienjarig apostelschap in China uit tc wijden.

Hier zij genoeg, te hebben aangestipt, dat, hetgeen wij

door zijne medebroeders over zijn arbeid vinden vermeld,

boven allen lof is verheven. ^loge hij dan ook, na

zooveel zwoegens, in vrede rusten en alles vinden in

Hem, voor wien hij alles had verlaten

!

Wij schreven den 5®° Augustus en nogmaals moest,

hoezeer ’t aan harte ging, een doodsbericht uit- Zuid-

Chan-si worden opgeteekend. Op vermelden datum

werd door den H. E. P. Provinciaal de treurige tijding

ontvangen, dat P. Cassianus Pompe -— uit deze bladen

den lezer zoo wel bekend het tijdelijke met het

eeuwige had verwisseld. Den Juni 1 . 1 . stierf hij te

Ma-tchang, na een ziekte van nauwelijks acht dagen,

bijgestaan door P. Gerardus van Elk.

P. Cassianus (J.) Pompe had nog pas den leeftijd

bereikt van 50 jaren, waarvan hij er 1 2 in Zuid-Chan-si

had doorgebracht. Hij werd geboren te Utrecht, 19

Febr. 1851, studeerde te Kuilenburg en later te Rijsen-

burg en werd priester gewijd te Utrecht den 1
5®^^ Aug.

1874. Kort daarop komt hij in bediening als assistent te

Vinkeveen en vervolgens, 4 Aug. 1878, als kapelaan te

Veendam tot 8 Dec. 1887. Thans treedt hij een nieuwe

loopbaan in. Den 6®^^ Jan. daaraanvolgend ontvangt hij in

de kloosterkerk te Maastricht het kleed der Minderbroe-

ders, waarin hij een jaar later zijne eenvoudige geloften

aflegt voor zijn Provinciaal, den H. E. P. A. Kusters.

Zijn ijver voor het zielenheil der Chineezen gunde hem
echter niet den tijd, ook zijne plechtige geloften

in Holland uit te spreken. Xa met P. Ivo van den

Boer den 26®^'^ Aug. 1889 naar Zuid-Chan-si te zijn

vertrokken, legt hij den 6®" Febr. 1892 te Hong-tong

zijne plechtige kloostergeloften af in handen van de

Een Blik in Zuid-Chan-si. 12



E.E. P.P. Odoricus en Christophorus, van hoogerhand

daartoe gemachtigd.

Met eene uitmuntende opmerkingsgave bedeeld,

heeft hij niet verzuimd zijne Chineezen in al hun doen

en laten ga te slaan en ook aanteekening te houden

van hetgeen werd waargenomen. Zijn karakterschetsen

en vooral zijne Causerietjes zijn bekend. Maanden aan

een stuk kon hij de lezers van „Smt-Franciscns'' en

,ySint-A7itonms'' bezighouden; immer over de Chineezen

en toch altoos nieuw. Nog in Aug. verscheen van zijn

hand een bijdrage in „Sint-Franciscus'' over „De oor-

zaak der vervolging in China.” Velen helaas! zouden

de kennisgeving van zijn overlijden nog vroeger lezen.

Ook den Pius-Almanak leverde hij dit jaar een schets

van Chineesche zeden.

Een paar weken slechts voor zijn dood, deelde hij

den Z. E. P. G. Melis het afsterven mede van „zijn

beminden confrater, P. Norbertus”
;
wij ontvingen dit

schrijven tegelijk met zijn eigen doodsbericht. Wat
hij van P. Norbertus z.g. schreef nl. „dat hij zijn schoone

ziel aan zijn Schepper had weergegeven”, wisten ook

wij thans van P. Cassianus.

Goede Medebroeder, rust in vrede ! Gaarne wijdt een

jonger broeder eenige regelen aan uwe nagedachtenis, te

weinig ach, voor u, die iets veel beters had verdiend.

Maar neen, gij vergt het niet; een schooner lofspraak werd

bij uw grafterp reeds aan u gebracht, een reiner hulde:

de dankbare stille traan, ontweid aan de oogen van

uwe broeders en van uwe Christenen. Mijn Broeder, wien

viel ooit een schooner lof ten deel
'

Den 7 Juni 1.1. stierf te Han-lo-ien, insgelijks aan

den treurigen nasleep der vervolging, onze beminde

medebroeder, P. Arnoldus (P.) Lamb, geb. te Delft



i866, vertrokken naar China 1S93 (i). Wat heerlijk loon

zal zijn deel zijn, na uit liefde tot den Gekruiste zooveel

te hebben doorstaan. Wat heerlijk loon ! en dit na zoo

weinige jaren strijdens. R. I. P,

Arme Missie, roepen wij hier uit, arme Missie,

reeds zoo fel geschokt door de wreede vervolging van

het verloopen jaar, en wie thans opnieuw zoo diepe

wonden zijn geslagen door het verlies van een viertal

flinke missionarissen. Mogen uw gedunde rijen spoedig

weer zijn gevuld, opdat het pas zoo rijkelijk gestrooide

zaad, het bloed uwer martelaren, weelderig ontkiemd,

niet nutteloos blijve door gebrek aan de noodige werk-

kracht
! Ja, mogen velen tot u henen snellen, opdat

de rijke oogst, die reeds zoo toekomstvol uit teedere

kiemen den werkman tegenlacht, opdat die oogst niet

bij gebrek aan maaiers ga verloren

!

(1) Zijn metgezel was P. Felicianus Bloem z. g. : zie ..Sint-Franciscns"
1S9;1 en 1897. Dit bericht word te laat ontvangen, om meer bijzonderheden
te kunnen geven.
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XVllI.

De nieuwe Bisschep van Zuid=Chan=*si.

n veler bekendheid was het reeds,

dat Zuid-Chan-si’s bisschep, Mgr.

J. Hofman, zijn ontslag had ge-

nomen.

’t Was, meende Z. D. H. W.,

tot welzijn der Missie. De vervol-

ging had niets gespaard : is het

voor ouden van dagen — Mgr.

J. Hofman telt reeds 67 jaren —
droevig, alles te zien verwoest,

wat een gansch leven had opge-

boiiwd, hopeloos is en blijft hun de

gedachte aan herstelling. Dertig jaren

reeds had Mgr. Hofman onvermoeid

aan het heil der Chineezen gearbeid. Sinds

1891 bisschop van Zuid-Chan-si, had hij dit

vicariaat in weinige jaren opgevoerd tot

een trap van bloei, zooals het nooit te voren

had gekend
;
en thans . . . Neen, Z. D. H. W. zag

het in : nieuwe krachten werden hier vercischt,

een jonger geslacht zou moediger de hand aan het werk

slaan, beter kunnen vergaderen wat over is, meer zorg-

vuldig herstellen, hechter alles samenvoegen tot een geheel.
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Zoo hadden wij dan het aftreden te wachten van

Mgr. Hofman, en zagen wij met spanning de benoeming

tegemoet, van Zuid-Chan-si’s nieuwen bisschop (i).

Het zal den lezer, na het doorloopen dezer bladen,

wel niet verwonderen, dat ’s Pausen keuze vallen moest

op Zuid-Chan-si’s wakkeren Pro-Vicarius, den H. E. P.

Odoricus Timmer.

Inderdaad, na het ingediende ontslag te hebben

aangenomen, benoemde hem Z. H. de Paus tot Ap. Vic.

van Zuid-Chan-si, met den titel van titulair-bisschop van

Drusipare. (2)

Wanneer wij ons hier laten ontvallen, dat wij van

dezen nieuwen bisschop de hoogste verwachtingen koes-

teren voor onze geliefde Missie, zeggen wij niet te veel.

Wij hadden, wel is waar, tot dusver niet de eer Z. H. E.

te kennen, tenzij door de faam, uit vroegere rijke

pennevruchten en uit zijne talrijke brieven over de ver-

volging, maar uit het laatste vooral dringt zich dan

ook slechts één toon naar voren, om de lofspraak te

beamen welke de zijnen van hem geven : een edele ziel,

een aantrekkelijk karakter, een man, die met en onder

de zijnen wonderen weet te doen. Zeggen wij dus te

veel met te beweren, dat de verwachtingen der Missie

hoog gaan ?

De nieuwe bisschop, Mgr. Odoricus (Fredericus

Albertus) Timmer is pas een goede veertig jaar oud.

Hij werd geboren te Haarlem den Dec. 1859, stu-

deerde aan het Gymnasium te Megen en ontving den

3 Oct. 1877 te Maastricht het kleed van O. H. Vader

Franciscus uit de handen van den Z. E. P. Gardiaan,

fr. Anselmus Ebben. Na aldaar de lessen der Philo-

(1) Een en ander deed het verschijnen van ^Een Blik in Zuid-Chan-sï’
vertragen. (2) Het Huisgezin. Woensdag 21 Aug. '01.
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sophie te zijn gevolgd, ging hij zijne Theologische stu-

diën voltrekken te Weert, waar hij den 9 Oct. 18S1

de plechtige geloften aflegde in handen van den

Z. E. P. Gardiaan, fr. Athanasius van Hemert. Door

Mgr. Paredis priester gewijd te Roermond, den 10 Maart

1883, vertrok hij den 10 Oct. daaraanvolgend naar de

Missiën van China tegelijk met P. Gerardus van Elk.

Zijn eersten werkkring te China, vond hij bij Mgr.

Philippi, in Zuid-West-Houpé, dat hij eenige jaren later

verliet voor het nieuw opgerichte vicariaat Zuid-Chan-si,

waar hij in den laatsten tijd als Pro-Vic. werkzaam was.

Als curiositeit deelen wij hier nog het volgende mede.

Bij hunne intrede in het klooster, zeiden de P'r. Fr.

Odoricus en Gerardus heel vertrouwelijk tot elkaar: „O,

mochten we eens samen missionaris worden, zooals we

nu samen naar ’t klooster gaan.” De jaren vervloden

en aan dit soort afspraak werd niet meer gedacht. Doch

toen de tijd eenmaal was aangebroken, waarop zij wer-

kelijk naar China konden gaan, maakten ze beiden, zon-

der elkander daar over te spreken, hun grootsche plan-

nen aan hun biechtvader en verder aan den H. E.

P. Provinciaal bekend. Het antwoord was gunstig. Maar

hoe verrast keken zij niet op, toen zij, om de beurt

bij den eerste teruggekomen, ook den naam hoorde

noemen van hun reisgezel. Nu zouden ze werkelijk sa-

men missionaris worden.

Wij wenschen den H. E. P. Odoricus Timmer geluk

met de hooge waardigheid, welke hem zal worden toe-

gediend. Wij smeeken Gods besten zegen over zijne

geliefde Missie af en roepen den nieuwen Bisschop van

ganscher harte toe: Ad multos annos!



VKP.KLAUIX;.

Deze uitgave geschiedt in volkomen onderwerping

aan het decreet van Z. H. Paus Urbanus VIII, uitge-

vaardigd in de H. Vergadering van de Algemeene

Inquisitie der Roomsche Kerk van den 13^^ Maart 1625

en bevestigd den 5®” Juli 1634.

PLACET, IMPRIMATUR.

Fr. Steph. VAX de Burgt,

Min. Prov.

Werthae, ac 24 Atig. 1901.

IMPRIMATUR.

Haaren, Jiac 26 Aug. 1901.

J. H. Seltex,

Libror. Censor.



^ ^

I.

II.

III.

IV.

V.
VI.

VII.

VIII.

IX.

X.
XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.
XVII.
XVIII.

INHOUD.
Bladz.

Opdracht
Een woord vooraf

Zuid-Chan-si

Overzicht van de voornaamste standplaatsen

der missionarissen tijdens de heetste dagen
der vervolging

Opkomst en spoedige verbreiding der vervolging.

Mgr. Hofman en P. Placidiis vluchten naar

Honan. Beleg van Ma-tchang en Sin-tchoang.

Uit het beleg van Sint-tch’oang

Wapenstilstand tusschen de Mogendheden en
het Chineesche Gouvernement. Ontzet van
Han-lo-ien. Nieuwe edicten in Chan-si .

Nieuwe Onlusten. Ma-tchang, Lou-ngan-fou,

Ngan-k’eou. Teekenen aan den hemel. —
Duivelskunstenarijen

Moord- en strooptochten door geheel Chan-si.

Het gehucht Tou-men-eul. — Martelaren.

Chineesche wreedheden
Uit Hong-tong.
A. Schermutselingen in het district Hong-tong.
B. Moorden te Kiang-tcheou lor

Aanval en bombardement van Sin-tchoang . r 1

1

Bestorming van Tchao-kia-ling. De onderkoning
Ju-hien in Chan-si terug. De beide bisschop-

pen te Tien-kia-king in gevaar 1
1

7

Ma-tchang opnieuw bedreigd. — Tweede aan-

val op Sin-tchoang 131

Eene kentering ten goede. — Klachten dooi-

de heidenen ingebracht tegen de Christenen.
— Bezorgdheid (!?) der mandarijnen voor

Mgr. Hofman 13S

Vrede. — P. Theophilus en P. Aemilianus in

Ma-tchang. — Gevolgen 151

Aanhangsel. Wat P. Aegidius Broekman z.g.

nog te vertellen had 165

Over den toestand der Missie na de vervolging. 170

Necrologia 175

De nieuwe Bisschop van Zuid-Chan-si . . . 180

9

13

2 [

-3

j4
4S

54

71

79









3495RC^
18 J

«8-04-05 32180 MS ^





Princeton Theoloqlcal Seminary Libraries

III

012 354 82






